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· ADVERTENCIA 

!i 

'· 
. ~ ..... ~ . vaaDADB póde nascer dp erro .. cujo ;ippareciménto, 
~~~ ~ proYocando . uma dieeussão, que sem elle nio havei" 
::)ª~o.A . 'f ria, é causa, .de que resulte a fü;ial a rerdade at; 
~ ~""'S;;;'rft ali descoohccida, e se abanilonem · os erros aLé en-

. ~~~~ tão . rcceb~. A cau a de eu. publicar o resultado do 
....-~ meu estndo sobre a nossa reforma bypothecaria foi 1tcr 
. G lido, não sei onde, que todo aquelle que estuda, mesmo 

errando, concor.re pará o de11CObrimento dl verdade; não que por 
falsa modestia, n'este caso nescedade, eu com a consciencia de t~ 
·procurado · fazer o melhor que pude, venha dizer, aqui está -0 erro . 
a provocar a verdade; mas tio sómente que, se errar, a.discusslo'1 
que .provoco, deve crear a verdade, que preterido. . , 

o fim. d'esta publicação é levar ao conhecimento de todos, ma~ 
mo d'aquelles, que, sabendo apenaslér, possu~m um campo ou~uma 
-e&S8, quanta otilidade vem do registo predial; fazer ralar DO animo dtJ 
1odos a necessidade d~ reforma hypothecaria, nio da que se fez, mas 
da que é precisó fazer; indicar OF pontos, que deve abranger, . e. o 
:meio porque. deve e8'ectuar .. se; e fioalfllen&e lentar explicar as dis• 
~ da lei., qu& vae· praclicar~e, que .is veie~ a· costo cons~ 
g9i ·entdlu.ltr_,· e:qoe1: tendo. :d'.audar na:mlo de ·muitai.geaie,:.ctijo Gf;.. 
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ficio não é advinhar enigmas, não póde, diga-se sem otfensa, ser 
·entendida. 

Ahi està a causa, e o fim. 
Não duvidei erguer-me a lançar a primeira pedra a essa lei, a 

primasia de cuja implantação os partidos disputaram, cujo apparcci-
mento foi por todos saudado, e com razão o seria, se as disposições 
correspondessem ao nome. Não correspondem, a práti1~a .vae desen
ganar-nos. De lei hypothecaria te.mos o 1;1omc unicamente, de credi
to predial temos outra coisa, que hrc\·cmcnte direi. Eis a verdade; 
está illudido o paiz, e sobre os progressos e adiantamento d'elle 
mais illudido ficará o estrangeiro, que, sabendo o que em outros 
paizes estas palavras sigmlicam, por ventura presuma em Portugal 
a existencia da rcalit:ade d'cssa significação. 

' Esta obra seve~a. não lisongeira, não vae coptar bcnel'olencias, 
nem tal pretende; peço para ella toda a severidade e rigor critico, 
e conto até com maii; alguma coisa. Venha tudo, exige-o o interes
se ·da seiencia, com tanto que "feaba das pessoas competentes. Para 
u doutrina, que defendo. por nzea opposta ~ contrnria ás disposi
fões adaptadas, provoco a discqssão, e chamo a terreiro os i;abios 
auctores da lei, que ahi está. Que me vençam ou convençam, como 
questão individual aada interessa, convençam o publico, e com isso 
folgo eu, ainda que nnc ido seja. 

Quanto vae l~r-'4e, é meu, e ~ó meu; entenda-se, é meu o es
tudo, minha a escolha, minha a adopção e µida a rruponsabilidade,. 
que não declino; nio é porém novo invento, antes a descoberta era 
facil de fazer aos livros respectivos. Como .. muito de proposito oo 
corpo da obra evito cita~ões . de' auctQfeit, .eouructo~s d'uma rve~, e 
quem 'quizcr profundar a matuia, ella oft'erece a& estudo uma:mioa 
inex.haurl vel. . 

· Entre nós temos os trabalhos do. cOO!>elheiro .José . Maxi1110 de 
Castro Nclto Leite em l 8U,FrandseoAlltooio. Fernandea da Silv~ F~r
rào em. 1858, Aot1111io Luiz de Seabra, no Proj•clo do Ct>digo Ci
oil. Portt1gut1, JoàG B•\PlÍ:il.il da Silva Ferrão de Carval~e>, Murtqns 
em t860. trabalho ei;te adoptado. depois com lig~iras. a!ter11g-O~ l:IP 

1 SU . pelos wioiat.ros Alberf.o .btonio de. Merae11 ~a.t\lalba e ,G!iSpaf 
Pereira da Silva, reform aJo. pd.a coDUUissau. de. lefiisJa~ :da . ®"'1l!' 

Dig1tized by Google 

• 



9 

ra elertiva, apresentado e discut!do em Abril de t 863, e appro,·a
do rom as alterações, que as duas c·~maras julgaram conveniente 
fazer-lhe, e constam das discussões. Temos,· finalmente. a dis~erta
ção sobre credito predial, por José Joaquim Fernandes Yaz, em 1863, 
á qual íclgo de reconhecer o merito, ainda que por vezes sigo dou
trina opposla. 

Na Bespanba, além d'outros, o commentario dos licenciados em 
Direito, D. José ~I. Pantoja e D. Antonio M. Lloret, advogados do 
collcgio de Madrid. 

Na Belgica o commentario de Martou, que tomou a primeira par
te na reforma hypothecaria d'esta nação. 

Em França, finalmente, além das duas diseussõcs em 1804 e 
1850, os cxrellentes trabalhos cfe Pothier, Merlin, Troplong, Gre
nier, Dalloz; Mourlon, Duranton e Paul Pont. 

· Taes são as fontes prinripaes, outras ha secundarias, mas de me
recimento, onde todos podem prornrar e aehar, e onde ai:h~i o que -
exponho. 

Alguma coisa nova na fórma e na adopção r.hi vae, cuja pro
priedade eu redami.ria . mais de perto, se não entendesse dever ref• 
ponder igualmente por tudo, que escrevo, quer o erro seja meu pro
prio, quer d'outro por m:m adoptado; não tento porém fazer passar 
por novidade doutrinas, que sob diversas faees, .mas sob uma ou ou
tra, se ent·ontram em todos os livros sobre a 'matcria. As leis ~o 
quasi toda!l imitação, cópia fiel ou lraducção litkral das disposições 
d'oulras analogas; são assim as estrangeiras, e distinguem-se por este 
lado as modernas portuguczas. que algumas vezes apenas tet>m de 
original a data e o nome do ministro·: todos imitam, lodos copiam, 
todos traduzem, nem o contrnrio era possível, e em assim fazer, 
longe 4e haver desdouro, ba gloria, sempre que se esrolbe o bom 
e dei._xa o, mau, sempre que se adopla e ensina o melhor, pois vae 
abi o proveito publico. 

A obra abi está. Ti\le desejo d'acerlar, e, se melhor não fiz, fiz 
quanto podia. 
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INTRODUCCAO 

Pr.,.tutde twritmal. - .S•• importancia. - Ellado de d1cadenci11. - Car~· 

.. ·, ... - &-dio. - Credito predial. - Um bom regi 1.en llypolllctario. 
-Sua eondiç6e1 e11enciae1. 

SB em próva da§ coisas mais faceis e mais uleis foi:se preciso ad
dusir argumentos mais antigos e de maior força, a propri~dade 

· terrilorlal, cuja importancia · e bene6ca inOuencia nas .relações so
"'ciaes são ·para assim dizer visíveis, seria por certo a qlte melhores 
e mais àntigo8 os encontrava. · ·. 

Tanto nas invenções fabulosas da antiguidade, conío na historià 
do ve1bo mundo, encontrámos argumentos, cuja analogia é' seosi
vel: temos' 'na Jàbula gigantes, que, se na luêta cabiam, levanta-

-iam~se mais fortes para a recomeçar com maior rigor, · porque, fi
lhos da terra, a mãe ministrav~-lbes novas forças, todas as vezes 
que a tocavam, e por isso' eràm invencive~: como filho~ da terra 
-&odoe os homens~ por Deus d'.ella ·fazer o primeiro á sua imagem •e 

oig11ized by Google 



.. 

- 1:! -

similhanç:t e toih; partedparem da origem primitiva, nos apresen
ta a historia antiga o prinripio da humanidade. E' de racil applira
ção, e hem sensível a verdade, que d'aqui resulta; filhos todns da 
terra, aqudlcs que a tocam, · '1Ue a cultirnm, que a regam com o 
suor do seu rosto, d'rlla recebem. o sustento, a abundancia, a in
dependcncia, a riquesa, e d'ahi as artes, a industria, o commercio,. 
a dvilisaç.10 e todas as vantagens, depl'is das quaes são gigantes 
invencíveis, comparádos ao que antes eram, ·ou em relação aos que 
as não tcem. .,: _ . ., -, . 

Fosse qual ~e o modJ e·tempo, porciil.e :o ~ornem se appro· 
priou da terra, e, permanecendo n'r.lla, estabeleceu a propriedade, 
é certo, que d esse íacto nasceu a riquesa, que d' essa epocha d'lta 
o prindpio da soeiedadc civil. O primeiro homem que, cultivando 
um campo e d'elle colhendo mais que o ncc·e.,sario para a repro
du<'çâo e para o seu sus lento, accumulou esses produ.clos, íoi o pri
meiro rico; pois, senhor dos meio::: indispP.nsaveis á vida, fi::ou ha
bilitado para dizer a um-fia e tece a lã, que nos ha de vestir
a outro-presta este serviço ou aquclla utilidadr.-e aq~i está em 

· troca, dos .productos por ~im ai:çumúlados·;' a.parie ~eces~~aria âo ·vos-
so sustento. · 

A accumulação é a riquesa, a qual cria novas neccissidades, e 
por isso novas exigenrias, novas e mais permutações e as relações 
sociaes entre os que as íazcm e as satisfazem; d'ahi a permanencia 
p,o sólo, a divi~"io ;d!> t,r?balho, .ª in~t,istria e_ o_ cqmp~e('.• :io~ , dep,o~s 

a ,dvilisaçâu1 a . se!çncia. o \ld,111iravcl desenv?I y,i~eP;t~- ~H H~d~~ -~ 
íaculdade!i 'iritcllectuaes,, irnpossivel a q1,1em cm .\'.ida inl'Qrta _e er-

·~~nte. t;~1r d,' º~f ii)i~r-se . d~·~ P,ri1m~ir~s_ ·ll.~resSUia;1~~- _ci~. _ ~·i:<l~~." íà~p' 'a 
quem, seguro d' estas, pÓde entregaMe . á_ meditação _ e .ap ~st~dp, 
descnvpl,v~r p espírito, Ç.ultiyar a i11telligenda . . O~ ,p;im~irq.li."1iicnÍ, 
:~sçr~ve.~ H~~·~e,au, que, -ten.do tap~d? ~m terr~:~º·· ·'. se Ji~iwo_µ 4~ 
.~izer,jsto é meu, c)d1qµ p_ess!>as tão .simphces, f!U~ . o ac~~edit~
.~~m, ,f?i ~ . vcrdadei~o fundador dâ. socicdade ,ci_vil. O ~r11nid~ p~il«r 
so1>h10 n_ão '_deixou , de confc~sar e.s~~ pr<>funda vl!r.~.ad_e. , . ; , ., ,, . ., 

· .. _;Se pois -~ app(opriação da -~rra, · - t~ndo. por PfÍUICÍJ'9 .-eJfoitQ. a ~
,ciedl\de, :foi: a caU&a.· d~ todas· a11 rela~tes e1v~11~geas1 qlle.a aooiQ-
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~ ciYil ·DOI gatHte, é de ritp)J' ·logico, q\Jt, aempre qt1e a. tcrm. 
appropriada Mr •ogmentada e ducnYolvida MI seus legítimos re
sultad0t; impor.lantes benefü:ios · r~ultam a todos os ramos da socie· 
d;lde, porq•e para .bem rQmo para mal ressemtem-se por força os ef
fei&os da alteração da caulla. E'.. a seiva d' esta arvore. A arvore se-. 
cnler e.mogestMa, qaae agora: parece toC:ar .as nuvens, !oi primeir:Ó 
PQqueoa semente; e, qnaodo :nau1reu, fr~il e unira .hastea: a i:ocie• 
dade .civil.liaaitou .. se ... talvez no ·principio só á troca. do pão (l'um pe
lo· ~eiro tecicfo,d.'ootro, depois o augmcnto de rela~es e o mu
tuo i1tte~e de ~s defender. e consolidar trt.osformaram as i:eJações, 
que prim~iro eram d'individuo a indiYiduo, ou quando muito qe fa· 
milia .a r.,_mma, e .. ~isiohos .a. visinhos,. estendendo-as ás nações, ao 
novo muDdo, d'.uqi , e1tremo a oulro e.11remo, S!lmpre fortifkadas~ 

apura«tá,, . e •perf eiçe>ad•s, como o tronco robusto, que· primeiro :i:e
biful'OCl em ramos gig~oles, que se divid.em em outros para estes se 
&Ubc:litridirem em mil, e em milhares de folhas, brilhando em. tudo o 
iiço: e. a força. 

!&Sim como a anore altiva e frondosa é ainda o elTeito da glan
de lanrada á terra, e n'esta unicamente encontra a sua vida e des
envolvimeJ1io, da .mesma fórma ll sociedade, os seus mijhares dr. rc-. 
lações e . todas as .mara'Pilhas da civilisação $ão consequeilcias ·da ap,.
propriação :da lerra, da permanencia dos indivíduos, da acc~mula-. 

~ dos productos indispenseveis â vida, que asseguram a sat.i,sfac
ção da~ primeiras necessidades; .e permillem crear essas innumcras 
necessidades ficliciast quei de~ois . do necessario, cooslitoem o util 
e u agi'ad11v~I, e se dirigem ás sensações e ao prazer. 

QuaQto mais i:emotl)s vão os effeitos, mais o espírito pensador 
deve appr.oximar-se da caus;i, se quer encontrar a realidade, e, co-

• mo o vicio ur:culto na raiz da 11r,•ore a des.troe dentro cm pouco le'." 
vando a ·lllOrle á folha mais distante, lambem do mal que alTectar 
a origem e sustentação da sociedade civil, ba de por força ressen
tir-se a mais remota relação dos ho!m!ns entre si, porque prendem 
oa orige,m co!Qmum, como a folha . na raiz, de que recebe o 
aHmen'9. E' preciso ·não esquecer , que o homem considera
~º nas verdadeiras 1'e.cessidades naturaes, de cuja satisfação nãc;> 
pó4e prtstjQdtr nem pôde addiar, é hoje, e será sempre, o mes-
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mo que era, quando selngem, e que; se a· sociedade nlo attemler 
essas necessidades, t'dissolução social é inevitavel, porque o homem· 
recorre a força, esta constitue o uniro direito, a violencia torna;.se 
a unica lei. Embora esteja boje cultivado e productivo o. terreno, 
que d'an\es era inculto e selva só habitada por animaes ferose8; 
embora commodas habitaçõês e sumptuosos pala.Cios se ergam. ein 
logar ~as cabanas e cavernas primitivas; embora mil productos varia- ·. 
dos de luxo tenbamsubstituido apelle dos animaes e os teCidos gt'OS- ' 

seiros, que primeiro nos cobriam; embora cidades, villas, e · povoa
ç'ões florescentes, estradas, canaes, e communicaçõe8 ·rapidas · ra-: 
ç:am reinar a vida, a animação e o prazer, onde antes era desertor 
desolação e tristeza, todavia o mundo não é outro, ainda que: o pa
reça e embora illuda os espíritos super6ciaes, e nãó é outro, porque 
o homem é o mesmo: e são as mesmas as necessidades inherentes 
á súa n'iltureza, que com ella subsistem, e tanto como ella bito de · 
durár, porque a natureza humana é immutavel nas suas condicções 
esscnciaes. O e&pirito não póde seguir todas as variações do prO:.
gresso, todas as relações, que nas sociedades actuaes se prendem, 
ligam, complicam, e contrariam, conhece-lhes porém o fim, que é 
o desenvolvimento das faculdades do homem e o auºgmento dos go--· 
sos pela saÜsf acção das necessidades, que a 1'iqueza cria, e· Ddnea· 
deve esquecer a causa unica, que permitte esse desenvolvimento e 
garante essa satisfacção, porque antes da accumulação dos proda_. 
ctos essenciaes e indispensaveis á vida, e que constituem a imica 
riqueza real e. verdadeira, deve vêr o homem errante e vagabundo, 
verdadeiro selvagem e animal feroz, abandonando os filhos, assas
sinando, roubando e devorando o proprio similbante·, quando as vi
cissitudes da caça ou da pesca lhes recusam o alimento. Triste pro
"ª nos apresenta repetidas vezes a historia das ,revoluções sociaes, · 
nas quaes esta profunda verdade se mostra tanto ao vivo, para 
ill'pois d'el!as ficar logo esquecida, quasi desconhecida. · 

E' preciso repetir muitas vezes a· verdade mais evidente, nem 
a insistencia é 'd' estranhar, quando a duração do erro a auçtorisa:· 
o pão, resultado da appropriação da terra, é o primeiro valor, a pri.; 
meira causa de permutação de serviços, o 6m cons'. ante do trabalho. 
As relações innumeraveis do progresso e civilisação, creando milha-
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res de prodoctos e .combinações, fizeram, que a producção ~ a tro
e.a, . a industria e o commettio, tenham adquirido uma importaocia 
immensa, de tal fórma que o desenvolvimento dos clTeitos raz ás 
vezes d~eonbecer a importancia da causa; mas, que importa, por 
esemplo, . a creação da moeda para iDtermedio dos valores, que im
portam as .letras e p:>peiil de credito, a quem lhes vê a origem e a . 
necessidade, quando se trata uma questão caut"a de todas essas re
lações; que para . ella estão, · como ramos para a arvore, de que ~e-· 
pendem1 A primeira troca foi dos productos da terra indispensaveis 
á vida pelos suviços do trabalho · necessarios ás commodidades hu
manas, e só quudo, . tendo crescido as necessidades e variádo os 
productos, o augmento das .permutações fez, que. nero sempre o que 
precisava d'uma coisa, tivesse para dar em troca d'ella precisamente 
aquella, que era nece8S8ria a quem tinha a primeira, foi indispen
li8Vel crear um intermedio representante de todos os valores, e in-
ventou-se a moeda, e depois com as distancias e difficuldadc das 

trocas o commercio, estendendo-se aos logares mais remotos, a todo 
o mundo, a sitios onde era perigoso, difficil ou impossivt:I levar a 
moeda, tornou necessario substitui-l'a, e inventar os papeis de cre-' 
dito para a representar, segurando o recebimento dos valores repre
sentados. O desenvolvimento e importanria das combinações d'cstes 
dois intermedios com a realidade dos valores primitivos, que repre-: 
sentam, constituem boje questões d'alta traoscendeocia, que me não 
cumpre desenvolver aqui, mas assim como na escada por mais al
ta, que ~eja, toda a firmeza vem dos primeiros degraus, que se fi. 
xam no sólo, é aqui preciso attender mais que tudo, e é o meu 
unico fim, á certeza da accumulação' dos pródm:tos essenciacs á vi
da, unica origem, cauo;a d'augmento, conservação, ou diminuição 
de todas as relaçõeo; sociae1, sejam quaes forem, de toda e qual
quer natureza; é forçoso não esquecer a sua influencia dirccta em 
tod~ as relações sociaes, influencia que o progresso actual nas suas 
muitas variações pode encobrir momentaneamente, mas' que se dá inc
vitavel, como de causa para clTeito, da mesma maneira que antiga
mente, quando as relações d'individuo para indh·iduo, 11uando a 
iroca do pão pelo tecido a deixa\'am a descoberto, á vista de todos 
Qs olhos · 

Dig1tized by Google 



-16-

Que é uma nftÇão, senlê uma ·determinada ·porção de ,ter.rena· 
e um certo numero d'indi'viduos ebi eolilprehenditfost? Que á o mwr 
do em relação á humanidade senão a'tcrra, onde o bomém nasce; Tive, 
e morre, de que tira o seu susten'19, sem que .não póderia viver'I 
O indi vidtro, ·o povo; a nação, que da terra tiràr a waior producçici; 
tem a maior riqueza, é o que Lem mais meios de satisfazer mais· na.. 
cessidades, é o que tem o primeiro \"alor, a indispe11sav~I á exiS+. 
tencia bunianir e ás oeécssidades reaes, para offerécer ern troca d'ou-' 
tro!I, de ·tinàdos a necessidaJe~ l'lecuridarias, fieticias, dispensaveiw. 

Mas, dir-me-hão, porque insistir tanto tio 'que é claro :e eviden·· 
te? Porque a verdade é des onhedda, porque a evidencia· é·desp...,.. 
soda, porque quarHos dirigem e gonrnam, ·ac<>dem aqui a uma' es-. 
peculaçi'io, ali a um monopolio, e ru~ndeiros .politiros tom um: es-; 
perifico para tudo maravilhoso, para nada bom, encobrem e ocea:f
iam a mnnifest1ção n'um effcito, e o remedio, que temporario e~on
de o effeito, prejudica a causa, augmenla o mal, que aggravlido Tol,;. 
ta irremediavel, uu de cm•toso e difficil reniedio: lgnorancia ou pro-· 
posito,. o fado ó, que a importancia da propriedade territorial não 
parece conhecida, e com certeza não é considerad;i. ·Permilla o Ceo, 
que o seja breve na nossa patri'll, formoso jardim, pomar abundan• 
lissimo·, que pela rertilidnde e natureza do terreno deve chegar ao 
primeiro grau de proi-peridade e riqueza. . 

Considerada por este lado economico, a terra productora da 
proi;peridade e riqueza, e desenvolvendo o commerdo e a industria, 
determina· a importancia do estado, o qual, assim como. o corpo é' 
a reunião de todos os membros,. é unicamente a representação da 
totalidade dos individuo 1, dos serviços por elles prestados, e das 
suas fortunas; e, como a força colleétiva é a proporção das forças 
reunidas, o estado ha de estar sempre em relação com a importan
cia daF parcellas, que representa. A propriedade immovel garante 
as despezas do estado pelo imposto, quer immediato, quer addi!ldo;· 
quando nos emprestimos se recorre ao credito, cuja garantia é ,. im
posto que ha de sahir da propriedade, e qne se consigna ao paga
mento da divida contrahida. Conhece-se isto melhor, quando em 
occasiões de crise o commcrrio paralysa, a industria cessa, e o di..1 
nhciro se esconde e dcsapparece; fica então á vista só a propricda-
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de immovel ·já opprimida, Texada e pobre pelo des~rczo e abanc:o
n.,, -em que era &ida, pela dependenria em que gravíssimos erros Q 

1inbam cotlorado debaixo do peso da usura e de torltes espenifa-
4;ões; tomo uada mais testa . abatem-se sobre o cada ver · os abutres, 
devoram e empeubam até o.; ossos, e reconhecem-lhe .a imporlantia, 
em quanto lhe sugam ~ sangue; depois a crise pa:!sll, o dinheiro rrap
parere, rena11ce ll inditstria e o. commerrio, e logo a ~peculação e 
a usura attrahcm o governo, e despreza-se a terra, ·que ·é aindi1 o. 
uaica a pagar as déspezas do mal, que soffreu, e que o erro e a 
imprevidenda lhe causaram. 

Coóaidcrada diredamenle em relaçã11 aos individuos nlo são me
nos sensíveis, nem m<'nos· im'}>orlanles aA vantagens e e inOuenc ia 
da .appropriação da terra, as quaes -fepois vão reOecdr lambem na 
importancia dos .e•tados, ou naçõei:. 

Tnnsrrevo aqui, .e folgo de o fazer, um período da- dis9erta~ão 
de J . J. Fernandes Vu. cA' posse da terra, ao chão e patria da 

• iníanda, ao tbeatro em que se tem passado o drama inteiro d'uma 
vida, ao ponto sobre que se alliam u recordações saiidosas dtls 
maiores com os votos de prosperidnde . dos viadooros, aeba-se muito 
homém vinrumdo . por alfectos, que não . morrem. E punge ao pae 
renooriar ao legado dos avós, e não o lransmittir melborado á gera
ção de seus 61bos. E a lei deve, quanto possível, respeitar -0s in• 
necentes prtjuisos, quanto mais os salutares sentimentos d'ordcm, 
economia e civismo, como sãe os da patria e dos bens familiarc!s . D 

Com efft>ito a posse do propriedade territorial, e o cuidado da 
transmissàe della nos seus fil.bos e descendentes torna o homem pr.n
saJor e reflexivo, leva--0 a calcular o futuro e as suas vantagens, e 
• sarnlicar-se por etfas; 4á togar ~ abnegaçà!> e á pratic•·-das mais 
nobres acções, domina as paixües e moratisa a conducta; :a esperan· 
~ de que a recordaçao do p~sado, e o c1emplo per elle legado ía
rá continuar nos . seus descendentes a sua preridellcia, leva--0 a sof
frer privaçües, a · ser economico e moderado pPta augmenlar no f::· 
turo. A propriedade, ligando o homem á terra, de5envolve o amor 
.cJa palria, e o amor da familia . E' sensivel a dilTercnça entre os in· 
dividuos, e mesmo entre as nações conforme a protcrção e garantia.~. 
que dão á. prepriedade, e c9oforme o maior ou men(lr numero de 

. ! 
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proprietarios, pois emquonto que n'estes se encontram as tirtude• 
sociaes, em geral o homew, que nada tem, é imprevidente, e indií· 
rerente ao que virá depois d'ellc, só cuida do presente, e dos gósos 
do corpo, n'uma palavra é o.homem material, ·eem dignidade e seoi 
consideração peS80ll. 

A. importancia da propriedade territorial, que assim inOue nos 
indiliduoa, nos' os&ados, e em todas u relações sociaes, deve merc-
ccr a primeira attençio dos poderes publicos, e os cuidados 
de todos, para quem a relicidado da sua patria não é palana sem 
significação. E' pois d' esperar, que se interrompa a marcha até hoje 
seguida, e 1e entre a final no. nrdadeiro caminho. ' 

E' &an&a a impor&ancia e nlor retl da propriedade immovel, ea
pecialmenle-lerritorial, que apesar do abandono, apesar de tantos e 
tão profundoa golpes~ abatida, prostrada, opprimida pela usura, por 
leis e disposições odiosas e absurdas, nã\I só tem resistido sempre, 
mas, como propriedade, tem couserndo incontestavel superioridade, 
tem merecido e merecerá a prefereocia a todos, que procuram uma' 
fortuna solida, permanen\e e segura, que ~onserve no Cuture as me .. 
mas qualidades. Só assim se explica o preço verdadeiramente ra
buloeo da t~rra relativamente ao seu rendimento, preço todos os 
clias crescente, porque as vantagens são cada vez mais appreciadas á 
proporção que as ralleocias e ruina d'empresascommerciaes eindus
triaes, lucrativas mas arriscadas, reduzindo á fome e á miscria fami
lias já ricas e mesmo opulentas, fazem substituir 9 gostó de conser
Jar ao desejo de augmentar com risco do adquirido. 

Dá-se entro nos um facto ootjlvel, que da mesma maneira 11e tem 
dado tambem em outras nações; abundam capi&aes, que procuram a 
compra da terra; faltam completamente, que procurem a terra como 
penhor, ou garantia de emprestimos. 

Ainda que um mappa estatistico organisado em 186! no Minis
terio do Reino, cuja exactidão eu não garanto, porque sou o pri
meiro a desconfiar muit'l della, faça suppor cm relação aos ultimos 
dez aonos decerddos, que a quantia emprestada pelas corporações 
é menos da terça parte da que no mesmo espaço de tempo foi em
prestada pelos particulares, todavia, além d'outras rasões de descon
fiança, como na cifra dos emprcstimo11 particulares se comprehendem 
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. decerto os encargos prediaes, cnja origem não foi o emprestlmo, ain· 
da que depois para maior segurança appareçam transformados em 
diYidas bypothecarias, a observação e a experiencia leva•me a crer, 
qoe· a somma boje mutuada por particulares é moito inferior á mu
tuada pelas corporações. A experieocia mostra, que os capitae8 par· 
ticularcs procuram o emprestimo á ierra, na qoasi uoica bypothese, 
de que a terra.por contigua á outra do capi&alista ou qualquer outra espe· 
cialidade, lhe desperte a notade de ficar com ella ,easo ~m qae o empre11-
timo., longe de ser recusado, é ofJ'erecido, e os juros se dei1am accumular 
por certo tempo na milo do devedor com o fim d' exigir cluepeate o pagt· · 
meoto; e como o devedor nlo tem diolae1ro, aera ·onde recorrer, promo•er 
a expropriação rorçada, e obtera ·propriedade, scalo por veo4a, por ar
remata~ ou adjodkação. Alem d'isto niogoem ignora, 11oe os em
prestimos particulares são muito mais oneroS01, e pontat vezes as ea
cripturas representam a realidade, porque, quando 11 dindas aio lio 
o resul&ado de encargos já existeo&es na propriedade, slo em geral 
a expressão do ultimo recurso do proprietario wexado e forçado péta 
necessidade 1 ceder ás exigencias da usura, ou . do deavaiido, qut, 
á falta de fiadores ou boas garantias, só encolitrou acolhimento no 
usurario, q11e um momento o amparou pan melhor o devorar. Fóra 
d'isto e d'algans CASOS eicepciona.es, que não destroem a regra, os 
ftllldos elas corporações, irmaadades e miserieordias, lio,eapecialmea· 
ie no norte do reino, o recurso unico do proprietario,recul'!IO todavia 
iosafficiente, r~pugnante, oner0&0 e difticil d'obter. 

Ins~fficiente, porque, sendo immensas e varitdtssimas as neces
sidades do propriet.al'io especialmente as agricolas, e ·sendo limita
dos, (a) posto que importantes, O:'! capitaes d'aquelles estabcleciQJeR
tos nlo bastam para as exigencias, e menos para as necessidades. 

Repugnante, porque a naturesa e responsabilidade d'aquelles to
gares obrigando os seus. a:lministradores a mauma circomspecç.ão, 
a confusão, dcficiencia e conlradicção dàs nossas leis desculpando, 

esenão ·justificandO, um cuidado excessivo, é cerlo, que os empres
timos se não concedem sem previa e minucio~ indas'ção da nata· 

(a) S..guodu o 111appa citado, a somma emprestada pelas corporar,acs 
ao reino e ilha• foi-7,3!9, 735, !13! rs. 1cede l85t a t86t . 

•• 
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,.., Yalor • tireumawnciu dos predioa oft'erecidoa em bypotbeas, 
cio nlor total doa- bens do pertendente, seu estado.da 1olvabilidade, 
credi&o e circum1tancias ~peciaes da sua peesoa e familia: como taes 
coisas só podem saber-se por informações parliculares dos visinbos, 
eatabeleee-:re uma syodicancia sobre O:J bens e sobre a pessoa, mui tis ve-
1u,incumb1da a inimigos ou !>OUCO affeiçoadJS,de que não é raro resultar 
o deecredito da pessoa, e alé da propriedade olferecida em bypotbeca, se 
é regeitada: facilmente ce concebe, quanto a possihllidade de tal re-
1ullado é repugnante ao proprietario~ E' oneroso e difficil d' obter, 
pois, como a administração destes estabelec·1mentos não pertence a 
Jurilc:oasultos, não é d'estranhar, queem meteria para estes difficil, 
e para os outros totalmente ignorada, se fa91m · e1.igencias demasia
das, absurdas e at6 1mpossivei& de tilulos, documentos e explirações 
eiceseivu e desnecessarias, que involvem d1fficuldade e despeza, o 
assim, ainda que o juro é o legal, a somma das despe118s forçada5 
Ceitas na sollicitação, e continuadas na duração até a elli0<.·çio delle, 
elevam-no de 7 a 9 por 100, segundo o calculo ma~ approximado 
e não exaggerado, 

Por um lado pois a repugnai1cia já iodicada, e por outro estas e 
mais difficutdades apartam muilos proprietarios de recorrer áquelles 
cai itaes; e o resultado é, que alguns desistem do emprestimo, que 
nece~itavam, a propriedade sorfre, e a ágricultura definha; outros 
prderem a usura com menos olligencias e menos publicidade ao ju
ro menor d'a11uellcs capitaes, que assim custam a obter. Para ·estes 
fallaz e passageiro é o remedio, certa e proxima a ruina, pois em 
bteYe a propriedade passa inteira ao especulador usurario, que D' el
la pouco tempo demorou os se11s capitaes. 

Todavia a necessidade de conlrabir e.mprestimos, e de obter di
nheiro sobre a propriedade, é frequente e imprescindível. O pro
prietario, além das necessidades commuos a todos os homens de 
tentar qualquer empresa ou concluir outras já começadas, tem as 
agrícolas, os reparos, melhoramentos, cultura, semenleiras, e co
lheitas, necAsidades que todos os dias reclamam o adiantamento 
de capitaes, que hão de reslituir, mas que o proprietario ba de 
adiantar, e precisa de encontrar facÍlmenlc e por intcressea mo
dicos. 
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Não . carece de demonstração, mas bem demonstrado fica, quan· 
to a prosperidade ou abatimento da agricultura, quanto a riqueza 
agricola. inOuom em qualquer estado ou nação, todavia entre nós 
a quasi unica éausa da no1sa importanria, está hem descanherida, 
hem despresada, e bPm abatida; os nossos productos agricolas são 
procurados, exportados e vrereridos, porque a sua superioridade 
naLoral vence a concorrencia nos merrados estrangeiros, e. sendo 
a nossa unira exportação, não solTre duvida, que a produrção do 
11010 e a riquesa agricola ao mesmo tempo, que sustentam a popu· 
lação, são a rausa do ro1nmerdo, e conslitue1n o valor permutavcl 
contra a immensa importação de produclos estrangeiros; que se fuz 
no nOIJSo paiz. A agricultura não póde prosperar sem o adiantamcn· 
to de rapilaes, e sem os encontrar com facilidade, longo praso e 
juro modico, e nã~ é muito que assim os obtenha, porque os garan
te rtm um valor solido e permanente; todavia, e não (oi só enire 
nós, mas geralmente,rom pequenas excepções nas nações do norte, 
aos donos e senhores da terra, do primeiro e mais precioso valor, 
origem de todos os outros, garantia e sustentacolo das relações · so
ciaes, aos senhores da terra faltou primeiro a racmda~e. e logo de
pois quasi a po!lsibilidade de sobre eUa obterem emprestimos, e viram 
fugir-lhes o dinheiro, que, tendo sido creado para intermedio repre
sentante de valor~. pela sua naturesa nunca póde fugir d'om va
lor real, sem deixar de ser o que é, sem mintir ao unico fim da 
soa cretflo. 

Custa a tomprebender a depreciação d'um valor real, univer
salmente reconhecido, e ainda assim preferido; parece facil susteu-· 
lar, e não deixar cahir um ,·alor iocGntestavel; e difficil, senão imp9., 
si\'el, dar ·valor ao que o oh tem. Portugal porém, emquanto 'a" 
outras nações, indagando e approximando-se da rausa, toatav11m to-· 
das as re!ermas, e se llAO venciam o mal, coatemporisavam com u 
tendenrias e necesi;idades da epocha sem grandes difficnldàdes, Por• 
tugal governado por extraordiuarfos engenhos, que a difficuldade e 
a impossibilidade allrahem, e o simples e facil repellem, tem visto 
os seus ~ovetnantes embebidos na r.reação de papeis, titulos e pa
peletat, que teem por base uma confiança cp,hemera e a propria in~ 
tabilidade, e cuja depredação rP.pentina e inevitavel, produida át 
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fezes pelo que, cm termos tcchnicos, se chamam 'habois opcrJÇÕes 
financeiras, tem já íeilo chorar, senão morrer de fome mui La gea· 
te, e ha de fazer o mesmo ainda a muiLà mais; e por outro lado 
tem contemplado a mais inacredita\'el imlifferença pelo que respei
tá á depreciação ~ abandono da propriedade. 

Não pareça acre a censura, que é justa, e bem merecida, pois 
a unica. tenLati•a seria, quasi perfeita, para uma reforma radical .eg. 
tá ainda hoje sem ecco apesar da ioicialiva vigorosa do seu auc&or 
o digno Par Fernandes Ferrão. 

Se em~ oM fosse , possível obter e11elarecimentoa, e calcular 
com exactêdão o rendimento e os encargos da propriedade im~o
vcl, decerto, como em outro tempo eru França, iriamos encoutrar, 
que, dedusidos os juros, o imposto direclo, e os direitos de lrans
n1i11sio, aio f1ea aos proprielari0& o terço do rend,imeoto das suas 
propriedades, e d'ahi ha ainda a deduzir a muito importante. som-' 
ma d'.um outro imposto, qu1' a má legislação causa com a cempli
caçio e duração dos processos d'expropriação forç.ada por dividas 
hypo&hecatias. Como póde assim o paiz florescer ? Na França, que 
enche o mundo dos produclos da sua industria, a voz do Marquez 
d'Audifrret foi oufida, e reformas parciaes, posto que imperfeitM, 
sus&enlaram a Tida á propriedade immovel; que apenas agora vae 
llcsenvolnndo a !IOl importancia, porque a sua Je~islarllo hypot~ 

caria e$tá distante ainda do pcríeição, qu,e se nota em outros paí
ses, e de que a nossa vi&inba Bcspanha com rasão se gloria. 

Em França escrevia-se.:._ umu situagõo tão grave exige pro111pto 
·remedio =o remcdio procur8'a-se, e tiouco e pouco se ia appli
cando. Entre nós. o mal estava mais que escripto, estava á vista ~e 
todos es olhos, apresentoo-se o re!Pedio, e, cmqnanto os cslra.ngei
ros o admiravam e invejavam, era e foi aqui despre11ado, e dorme 
ainda como projeclo o somno do esquccimenlo r Ao mal oppunha--se 
a indilfeteoça,. e alguma palavra de ve1 cm quando por ser .molla 
faltar D1l matéria, até que veio esta lei, de que íallarei no togar 
compe~n•e. 

O estado <là propriedade é ainda, diante da nccessillade frequen
te e improscindivel de contrahir emprcstimos, ,·er fugir-lhe o di
nheiro, e ser apenas procurada para compra. Por outro lado pode-
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mos dizei-a com veidade, 0pprimidà pelos juros, vetada ·pelo im
posto e direitos de tninsmissão, comida pela jostira e devorada p&
la usura, de maneira que, emqoanto os proprietarios leem a ·pro
priedade da terra, outros Jeem a propriedad~ dos proprietarios, e 
os CQnsideram coisa sua. O estado olo é lisongeiro, o remedió vem 
ainda demorado, -e todavia a causa do· mal e o remedio sao hoje 
conhecidos, e a applicação n:ão é muito difficil. 

As difficoldades, que este acontécimento creou nas relações so
ciaes, attrabiram as attenr-Ões e os mais sorios estud0$ de econo
mistas e jurisconsohos, que se occcuparam d'indagar a causa do 
mal, e propor o remedio adequado. Umas vezes mal comprehendi
da, outras romplicada em questões differeotes, não se apresentou 
esta queftão logo simplificada e distiocta, como podia o devía ser, 
mas senão se conheceu logo a causa verdadeira, nem se encontrou o 
remedio espccifiro, chegando d'nma vez á desejada perfeição, t!om
tndo mais on menos lodos tocaram no ponto nrdadeiro; e em moi
tas nações fez•se o bastante para nlo dei1&r chegar a. . propriedade· 
immovel ao grau d'ahatimento, em que tem jasido cot~ nós. 

Os jurisronsultos, attriboinlio ó ·mal á falta de publicidade e .es
pecialidade das hypothecas, ás 1hypothecas geraes e ocuftaq, pro
punham como remedio soberano a adoprão do ·principio da publici
dade e especialidade. Contra estes porém le't'tnta-se um arsumeft
l6 de farto, que parece irrespondível, e é que oom 89 mesmas leis 
e os mesmos vidos, ou antl's com peiores leis e vicios maiores, 
('Om menos garantias e segarança abuddaram os emprestimos sob.le 
hypotheca, que constituíam a bem dizer o ,emprego uoico dflS. ca
pitaes. 

Dizem os econ.omistas, que os rapitaes tendem a preeurar gran- · 
des interesses a pequeno praso, e ·prompta e fac.>il realisaçio, quan
do nccessaria seja; que a terra é pouco productiva, e além d'i·sso 
lenta cm reproduzir o dinheiro, que se lhe confia, e . assim, se .. do 
insnsceptivel de realisar as condicções, que as teodeocias dos ca
pitaes exigem, por rrecisar d'emprestimos a longo praso,: aos quaes 
só póde olTerecer um intere!>Se modico, que não absona o · pequ~ 
no rendimento da propriedade, nanca póde rivatisar coai as opera• . 
ções e empresas ® commcrcio e industria, que, realisando aq11el· 
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Ja. . ~ondwçõel • . salisíuem as teadencias ~a epocba, quo leYlllll o~. 
1®111 a procurar a todo o rit:oo adquirir uma rortuoa, com que pos-, 
sa salisíazer as uons necessidadci>, que o progresso e a <;ivilisaç.ão . 
todos os dias augmcntam. 

ABSim dizem uns,. •1ue os capitacs hão dn sempre íuglr da tcr:
ra, e que o risco das outras empresas ba de ser sempre prderido 
â sei;nr.~nça das garantias terril.oriacs, por melhor que seja o ~ys

tcm:i hyt :>tbe<'ario. pois compensado o risco pele> ruaior interesse, 
resta ainütl a possibtlidade de prolD(lta real~ação dos capitaes, que 
os .deixa lÍ\fCs a todo e mome~to para novas cspcculaç:; cs, em que . 
tentem io,·~lYCr-.sc; por estas mesmas rasões, porém mcooo eiage
rac'oe, rensam outros, que aa . reforml!s hypothccarias bcru dirigidas. 
quando Rio possar» remediar, podem attenoar o mal, sem Lod;nia. 
Jil·rarem a· terra das dimculdades, cm que se cucQJ1lra. 

A uu e outros re:-p&ndo~ O mal pre.dusido pelas bypothccas ge-, 
raes .e- eccrnltas, niog11em o orca. 4edes o reconheccQl, e concQrd~tn ; 

na ~ssiõade do rcmedio: é certo, qµe ape~r do .mal os cnpÍl;c1~s . 
affiuiram 4 propriedade por falta d'eutro emprego, mas nio o é m.c, 
nos, que por causa. d'esse mal, !lllllRdo se lbes al~riu no,·a direcção. 

· ahi se precipitarom, .. e abaodoo":mua a propriedade, q1Le lhes l)àa 
· oll'e~ia seguranta • . As especulações e cAlprczas do comtllcrcio e ' 

in~tria; os papeis de (lrc'1i&o sugeilos a osrifla~Jo, foram para as .. . 
sim diier o sorvedouro, onde todos os capitacs aflluiram, e em que 
muitos lem ~:a4'<> submergidos; e o. apparcciru.ento d'cstc .no,·o cm .. 
prego tirou. os capitacs á propriedade, apesar dos riscos, que. .oO'erc .. 
da, porque etslrs se d,slvam la1ultcw nos cmprcstimos á terra cm ra~ 
i;ão da incerteza da propriedade e dos ,·idos das leis hypothccarias 
e 1160 oacoMra,·a 11hi o dinbcir<> tanto iolcrcssc, nem n facH re11li
sa9ioi. Altm -d'is110, e. c<>mo de tauws navios, que sulcam os mares.!. 
so sãfl ,·islo8 e •olajos OIS qne chegam 81} p.orlo, e lqg<>. c;;queccm . 
os ·que natifragá•am, Rll$ÍID invejadas e admit-adas a4;umas íorhu1as 
cotossaes e immcosas de rope:1llc adquiridas om c.spCl.'ula~õcs arris
cados,. emquaoto pa~am dcsaper('chiilas as lagrimas e a fome dos 
orpb'°9· e da ,·iuva, qoo uma fallcnl'ia ou o insucesso d'uma cm, 
presa .reduziu á misuia , o brillio das fortunas adquiritl;is deslumbra 
e sed1&i1 o exemplo fascina, vê-se o 1')do feliz, que é o porto o~d0 
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eegvo n aborda, e1qacce· o lado o~, · onde se naufmga. Tui é 
a causa d'esaa fobre e d~lirio pelas operações 1rrist"adas, que se no
ta aas sociedades modernas, e tanlo avulta em Puriz mas Cl8ci1111çôe1 
da Bolsa, o.que pode chamar-se tendencia ou go:;to da epocL"\: nio 
é elle porem tanto de rereiar, como alguns o fazem. nem tio ~eral 
e exressivo, que delle possa vir o exclusivo emprego dos <'&pitaes · 
ness.'\S especulações, nem que d'ahi se dedusa o ~m das r.ollocaçõcs 
solidas e seguras, o completo e eterno abandono da terra, antes pelO 
conllario, trela lei geral que tende a manter o eqoilibrio, quanto 
maior fôr o delirio que leve os peqiienos capitaes . áS en1pre11s nr· 
riecadu par.a ·adquirir e augmentar, · 1111lior será o cuidado- e empe· 
nho de conservar e consolidar as grandes Jortunas adqeiridas e au .. 
g11en&adas, qtte fogem do perigO' e dos risc9s, ás quaies a &erra of
ferece emprego solido, logo que boa legislar.ão hypotbecaria o ga
ranta; e não são os pequenos capitaes, que. as necessidades de seus 
donos tra%e1B sempre fluctuantes ·e realisaveis para accudir a todo o 
momeato a .el1f!ntualidades de melhor apparem:ia, não do .eSBes, qae· 
sep!"'ade& e singulannenle dcTe haver empcpbo d'attrabir e fazer 
etnpregar na propriedade i01movel. mas sim .outros, as ·grandes for .. . 
tuoae, que associadas e em grandes companhias proC1nram · empre~o · 
solido., e um juro modico, IQas certo, scgnro,. e garanti~o· pot· um 
valor real. e permanente. · · ' "· 

E.' pret'iso não esquecer, que, resultado d'ambas aa causas., to
davia o all'aslomenlo dos capitacs veio mais da falJa de segoranras 
e certesa da propriedade, do que do- apparccimcnto de novas em· 
pro:;ns, pois se, emqwmto estas otferccem risco e perigo:;, a. pro
priedade offcrecesse solidez e segurança, e deix~priYativ0ttd'iiquel• 
las os vicios, que boje offcrece communs, a decadeocia da proprie
dade territorial nunca chegaria ao ponto, a que chegou; e prova in
d11bitavel · é o pedido e a prefercacia, que ainda t-e lJ (·oruo objel'lo _ 
de· compra, indicio seguro de que, s:: houver segurança, e logo que 
a haja, os capitacs hão de roncórrcr e abundar á propriedade 1mmo- , 
vel. 

Não . o~. e apenas merece menção, o defeito que se -argue á 
tcrrit de .produzir pouco e devagar, porque esse inconvtoiente com-: 
pensádo pela solidez e· segurança. não aO"ecta os cHder$, e unica~ 
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mente re!!peita aos proprie&arios, 1rujo é e continua a ser o reldi· 
monto da terra bypoLbecada, 1em que o capi_talista, qlie a reeobe em 
penhor, interésse no seu maior oll menor rendimento, ·porque nã& 
tem oella interesse variavcl, mu só a garantia do rapital e do juro 
estipulado, lixo, e determinado, que não é sugeito a oscillações. 
Que importa pois ao <'redor, ·qoe a terra renda muito ou pouco, l~

go que se lhe garanta certo e seguro, logo que se lhe pague, o que 
lhe deve? 

Se o argumento não presta em relação ao credor, menos procc- · 
de quanto ao devedor, nem é de receiar, que o juro lhe absorva oaa 
citceda o, rendimento da propriedade, sendo assim o emprestimo oau-. 
sa infallin>l de futura expropriação forçada; o comp&ixão, que por 
este receio dispensam á propriedade, parece ironica, e é similhante 
ai caridade, que deixasse morrer algucm de fome para o livrar de 
morrer de sêde, quando com o que lhe deviam dar, e lhe negam~ 
davam remedio a ambos os males, e com a recusa os causaai am
boB. O proprietario, que recebe um emprestimo, tem para fazer fa
ce aos juros, alem da propricd1.1de que hypotheca, o i11teresse, qtt&· 
lhe deve resultar, do emprego do emprestimo reéebido, quê lhe é
Jh·re applicar ao que melhor lhe pareça, e estas duas qualidades d& 
devedor· e proprielario são muito difTerentes, e importa muito sabe-

. J'as distinguir, mesmo quando se reunem no mesmo iodividuo1 por
que o primeiro deve . tirar do capital prodoctivo, que recebe11. lucro 
·correspondente ou superior aos encargos, que contrahiu; o segundo. 
encontra a compensação do mP.nor interesse na solidC'l do capitlfl, 
e ah~urdo seriu suppor, que qualquer fosse tomar dmbeiro a juro. 
maior pera o empregar na acquisição de propriedade de rendimen
t6 menor, sem ter outros meios de fazer face á obrigarão co1tra
hido. 

Não existe pois, não é defeito o pouco e tardio rendimento da 
propriedade territorial, nem ,·em d'abi o mal, que experimenta, ou
tro tanto porem s~ não pode di2er da necessidade de longos pra!!os 
nos emprcstimos feitos á terra; esta tem alfastado, e continuaria a 
duviar os capitaes, se não podesse ser, e nãc fosse remediada, por
que para as5lm dizer immobilisa os capitaes emprestados, .cujos ti
tolos não sendo realisavcis nem facilmente transmissiveis, por um só 

• 
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longo e dispendioso procegso d' expropriação íorrada .. e d'exi&o ain
da incerto, podem produzir o diaheiro, 'tne representam, emqunte· 
que a facilidade de traasacções e o extraordinario aagmento de re
lações nas sociedades modernas reclamam um emprego de íadl rea
lisação, que mantenha· os capitae$ a pnr das neCCS$idades e e1igerr 
das da cpocha. 

Desta forma eu nllo duvido estabeler.er romo rompleu a can.q 
determinante do abandóno da terra pelos capitaes, e vem a ser; in
certeza da propriedade e falta de segurança das obrigaç6cs r.ontra
hidas; impossibilidade do capitalistà reali•r, qoande ltcfn lhe pare
ça, a som11a representada pelo titulo do seu credito, a qual, tendo 
um valor real, é preciso que pO&Sa ser ~transformada ~m dinhcirG, 
seu representante e in"'rmedio, ao primeiro detejo de teu dotio, ro
mo é da essencia e natureza das ctisas. 

Similhantemente; e como a auua, deve 11er ttmbem~complexo o 
remedio, que no estado actual é muito conhecido, e niie é dillicil · 
para quem se collocar no ponto, que a acicacia e a esperieocia tem 
para assim dizer conquistado palmo a palmo, lucttndo contra os ba
bitos estabeleridos, coatra erros in•eterad~s, que, t~nsmiuidos na 
legislarão desde a mais remola antigoidade, eram ainda objecto de 
veneração e respfito. Para a incerteza da propriedade é remetlio 
iníallivel o reg!sto predial, que n'uma boa lei bypotbecaria deve cer
tificar o domínio, e segurar todas as obrigações contrahidas e devida
mente insr.riptas, regulando lodos os direi&os prcdiacs, como logo . 
mostrarei. A impossibilidade, ou dlfficuldade de rcalisação e traes
missão vence-as o credi&o predial, de que fallarei brevemente em 
lratade> distincto, · a que me proponho, e em que 1nostrarei, o que : 
deve ser ao par do que vai ser entre nós, limitando-me agor.t a de· 
liDil-o, o que b~ta para não confundir. con10 geralmente tem aoon· 
lccido, o c~edito predial com as bases, em que de,·e assentar, com 
o valor da propriedade sen fundamento indispeosavcl, mas ioteira
menLe distincto, sem o qual não pode formar-se, em qwmdo o seguo- . 
do pode existir, e existe, independente do credito, como o funda
mooto sem o edificio, como a base.sem o eompleu:ento. O credite> 
predial é ftnicameotc a . me,amorphose dos capitae3 lixos .e preses 
em capitacs circulantes e livres, é ~ meio de faier circular \'Biores 
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de i.i não circulaveis, é a representação do valor predial primeira
mnte, determinádo, que circula e se mobilisa com todas as vanta
gtns dos· nlores moveis, e emquanto a propriedade conserva a sna 
natureza e vantagens cspedaes como immovel, o i.:eu valor circulan
te adquire manifesta superioridode mesmo sobre a moeda. Os limi
tes e natureza deste trabalho nãJ permitlem maior desenvolvimento 
oeste ponto .. . 

E' certo que o credito predial, ainda que as~i!lJ distincto e se
parádo da lt:i do registo predial, se funda nella, e d"abi deriva, ro
mo do metal a moeda, como a planta da raiz; d'um lado vem a cer-

: da propriedáde, do -outro as vantagens, de que é sosceptiveJ; 
são roisaa essenciaes · oma á outra, e complemento uma da outra' pa
re poder produzir ·todas as vantagens, de que a propriedade é ra~ 

paz; mas são coisas distinctu em si, e que importa distinguir, por.:. 
que a confusio tem sido rausa de muitas complicações e graves er ... 
ros sobre e.'lta materia. 

O pri:1<1ipio, e fundmento indispensaYel, scin o qual nada s~ 
pode orga~isar, a parte C!lsencial e primeira é um bom l'egimen hy ... · 
pothecario, o qual absolutamente depende do estabelecimento d'umll! 

, formalidade c.xtrioseca e visivtl, que fa!:'a constar por descripção e 
a'ferbamento todos o qaaesquer direitos reaes ou possessorios sobre 
a llfOpriedade i~mo\•el, e todos 08 que Se ad.quiram por 8ClOS trans·· 
l11tivos de domínio ou posse, ou Mnstitutivos de qualquer encargo 
predial, sendo tal fo~maHdade a nnica mas infallivel garantia de to-. 
da a existencia e translação dos direitos sobre a propriedade em re .. 
)ação a terceiros pela total publicidade, de qtie os torna dependen
tes. A formalidade extrinsera é o registo cs1)edal e pnblir.o, qne 
deve garantir todos os direitos ioscriptos, segundo a prioridade da 
inscripção, em relação a te-rceiros, que sem dolo contrâctem e se 
iasl'revam, roofiados no. estado representado pelo registo. 

Pcla adopç.ão-absoluta dos princípios da publicidade e especia
JidoJe o registe tem· de m~strar e direito · de propriedade; e tudo 
quanto com ella tem relação, de fórma que em breve, -além dos li~ 

mites e confront~ões, apresenta a historia das vartas modificações, 
e para bem dizer a hiographia de cada predio. A public1dade ai• . 
rança-se por dois meios; pela transcripção, que é a trasladação ou 
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copia textual dos documeotos nos livros do registo, ay,tcma dofea
tuoso, porque alérn de demorado, dispeodio10, e quaai iaupouinl 
em r.izlio da quantidade de livros, que logo proôuz, tem o incon
veniente de ser indicação confusa e obscura, pois poucos ou nenhuns 
podem na reunião e complicação de ,·arios dorumenlos "zer idm 
exacla do estado da propriedade; e assim com razão su~tituido ·pe
lo st>gundo, a iosctipç.1o, ou registo por .extraclo, que dep0is de 
bem e eiadamenle descripto e determinado o predio, ao lado d'el
le por extracto apresenta uma indicação da natureza .dos titulos le-
rndos- ao registo, do seu objeclo, e das pessoas que n'elles figuram 
arliva oü passivamente, o'uma palavra a- substancia .tio ducumeoto 
llem omittir 'lualquer circumstaocia, que possa iolluir ou prejudicar 
o conhecimento exat'lo e seguro da identidade; nlor, e naturetn 
des. actos translativos, c·oustituti\'os ou modificativos do domínio pre.
dial, seus desmembramentos, e alterações, em quanto que os titu
les firam simplesmente annotados rom réfereocta ao proccs!o, de 
que foram extrahidos, ou ao cartorio, onde existe o original, ou ao 
masso do anno, em 'lUO na cooservatoria ficam archivados, o que 
deve ser indicado á margem dos registos. Tal é, e deve ser a pll
blkidade que, muito bem diz o sr. Fernandes Ferrão, é absoluta 
no sentido de que nada fü1ue esconc.lido, quanto a predios, direitos 
e encargos correlativos, mas não é a publicidade de pelourinho; é 
sempre relativa, mas absoluta como infallivel para lodos aquelles, 
que tiverem interesse em l'Onhecer o que é, ou o que vale tal ou 
tal propriedade, porque a lei faci lila-lhes os meios para verem tu
do, e para de tudo poderem pedir na tonservatoria, nos cartorios 
ou archh·os indicados no regi:sto, as ce1·tidões que lhes forem con
venientes. Diante d'cste systema cabem os fundamentos de céosu
ra contra a publicidade, que niio é a publicarão de- pelourinho, co
mo o poste hellcnlto levantado á beira da propriedade; não apre
gôa inutilmente pelo mundo, mas nnicamcute esclarece os interes
sados, pois não é licito suppor, que alguem só por maldade ou 
nescia curiosidade, sem interesse legal e alteodivel,. tome por offi
cio saber da ,·ida alheia para a publicar, e, quando uma vez suc
ceda, ainda assim nada é em comparação dos prejuizos particulares 
d'aquelles, que, illudidos por falsas apparcnCias ou pela malícia do 
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proprietario, confiam os seus capítaes sobre um valor, •1ue jt\ é 
d'outro, e ussim ficam perdidos; nem diante dos dámnos qoo á pro
priedade immovel e á industria agrícola causam a íafla e a(fasta
mento dos capitac11, de que necessita; e em presença da ímpos· 

'' sibilidade· de estabelecer o verdadeiro credito prcdialí um dos pri· 
meiros melhoramentos sociaes. de que um paiz póde gosar. E ou
tro argumento, que para combater a pubfü:idade pelo registo se 
fund•, cm que resulta prejuízo par2 a sociedade de concec\er á 
mulher e ao menor um di .. eito, cujo exercício introduz a descon· 
fiança, perturba as relações entre os membros da familia, e quebra 
·os eagrado11 Jinculos d'amor que a devem unir, porque, obrígaodo
os a requerer a ínscripção dos seus direitos para não serem prefe-

, ridos por terceiros, que primeiro se inscrevam, os força a mostrar 
desconfiança e a perturbar as refações domestir.as; tal argumento, 
além d'infundado, é contraproducente, porque prevenir, como faz 
o registo, a seguranç.a de taes direitos, quando os bens se entre
gam e antes da dissipaçno, é preferível e póde reputar-se grande 
vantagem á vista dos incoorenientes antigos, quando, tendo o mal 
já principio d'execução, um pleito judicial era indispensavel para 
retirar a administração dos bens ao pae, ou ao marido, que os dis-
11ipava, em quanto que, prevenido o mal, e encarregados obrigato .. 
riamante de o prevenir os representa(jtes, a quem incumbe velar. 
por laes interesses, o inconveniente é nenhum, a vantagem mani
festa. 

Boje ba só um ~ystema acceitavel, é o da publicidade absoluta, 
de que é, já se vê, parte integrante a especialidade. 

Taes são os printipios a adoplar, tal é o remedio soberano e 
infalli\'el contra a incertesa e falta de seguránça. Agora direi, com«> 
um dos primeiros esrríptores franceze~. onde neces~tamos d'uma 
rua franca e espaçosa, é preciso não fazer um bêcco sem sabida, 
aberto d'om lado, tapado do onlro; é preciso adoptar os princípios 
cm toda a sua ple_nitudc, tirar-lhes as conscquendas, elevar a quea. 
tão p~incipal, e subordinar todas as cónsidcraçõcs secundarias. 

Quem não é capaz de comprchendcr um principio, ou quem, 
- tendo.o comprehendido, não tem convitção e força para o adoptar 

nas suas lif!ilimas e nccc~sarias conseq-.encias, não reforme, nem, 
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quando se precisa de reforma, venha mostrar só a ineapacidado de 
reformar. 

Não veaba com uma inoovaçio inulil, e mais que ioulil prej•· 
clicial, tendo os inconvenientes, communs a todas as reformas, de 
tecar nos direitos adquiridos e contrariar babitos recebidos e iovo
terados, e sem ter as vantagen!l propr1as do nome, que adopta, e 
-que são realidade nos outros paizes, onde reforma quem sabe re
formar; alo venha toraar odioso o que deve ser abençoado, e fazer 
passar por maa o ciue é iadabitavelmente optimo. 

A primeira cendicçict d'um bom regimen hypothecario é o re
gÍsto do d&min1o em si, e em tctdas as suas transmissões, porque a 
propriedade ié a base da hypotheca, e esi. é certa, duvidosa ou 
oulla, (.'lftforme -a certeza, duvida ~u nullidade d'aquelhl. A by
podleca segae a pntpriedade, mas se a fropriedade foge, a hypo
tlleca desapparece, p(.\rtSS(\ a garaoiia d'esta está na certeza do di- . 
ffito 4ie propriedade, que deve ser conllet'~do por todos co111 todas 

·~ suas dimiCluiO(jes e desmembramentos. com todos os factos ci-e. 
coas&iluam o sca valer, e to~s os actos qae aella inOuam. E' pre
ciso e imtispeasavel, qac e credor teu1ta a certeza, de qao •deve
dor, que empenha a propriedade, é delta proprietario. 

O modo. de cumprir esta pri1&eira condicção é tornar obrigattriu 
G regis&o do dominio ou propriedade, estabelecendo d'um moda ab
soluto e sem excepçto, qae em relação a terceiros só pode dispor, 
onerar 01 transoaittir ama pr•pricdade, quent estiver i1scripto cemo 
senhor della, e que ~eam salvos e garantidos todos os direitos de 
terceiros sehre a prepriedade ligithaatneote adquãrides e iuscriptos, 
()S quaes serãe preíerides ao proprietario, que se não inscreveu', ou 
não promoveu a inscripção de forma qi1e o seu direito ro11stasse 4o 
registo, e que aeste caso só a si, e á sua negligencia, pede impo· 
tar o prcjuiso, q•e soffreu. 

A segunda condicção nio menos absellll.a e. necessaria é. 'que 
do registo conste a capacidade civil do proprielario inscripto, de 
forma que garanta, que aquelle, que dispõe ou onera a soa pro
priedade, tem a livre e perfeita disposição della, e a capacidade de 
o fazer validamente. Cumpre-se, estabelecendo que o proprielario 
insc:riptO ·leltl.a capacidade civil, t a linc e perfeita dispoaiçao ela 
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i111 propriedade, sempre-que .do registro não cooste a aua iDcapa
eidade, e garantindo absolutamente lodos os direitos ligitimamente 
adquirid.:19 por terceiros antes de constar tal inrapacidade. Aos re
presentantes e ao curador legal do incapaz sob sua responsabilida
de, e a todos os interessados pertence promover a inscripção ou 
av.erbameolo, e razer constar a incaparidade no registo, que ou. nio 
ha de ser nada e faltar ao· fill) da sua instituição, 011 ha IJe offere
cer certeza e segurança. 

Â terceira coodirçio é a absoluta publicidade de todos os direi
IA>S e en"argos prediacs, de todas as hypotbecas legaes, coovencio
nacs, e judiciaes, e de todoi os privilegios immobiliarios, publici
dade fundada nos mesmos princípios, e com os m~mos effcitos em 
relação a terreiros. A publicidade só se completa e torna perfeita 
co01 a risotosa especialidade, e ambas só darão completa certeza, 
quando a prioridade da inscripç.ão no registo fôr a unira causa de 
prcfctencia. Taes devem ser as bases d'uma reforma bypotberaria, 
e a estes princípios, que cumpre manter illesos, se devem subordi-

. Dar todas as questões; outro ponto ha, condicção essencial lambem 
d'uma boa lei, que é o estabelecimento d'uma forma de processo 
breve e rapido, que todaria segure audienda a todos os direitos 
inscriptos, e concilie a simplicidade do processo com a necessidade • 
de garantir os direitos iagrados, que se .expropriam, de maneira que 
para fugir d'um mal menor se não vã cabir cm <'Utro maior, e de 
mais fune~tas conscqnencias. O processo d'expropriaçfo forçada, que 
é cuodicç,ão essencial d'uma boa lei, torna-ge pllrem de pouco, quasi 
nenhum uso, depois do verdadeiro estabelecimento do credito pre-
. dial, qne torna rari~simas as expropriações, mas apesar d'isso é in-
4ispensavel havei-o. 

Não pareça arrojado o projedo de reforma, nem insuperaveis as 
difficuldades, se o são, e:>pcdalmente quando, segundo se espera; 
toda a nossa legfslação vai codificar-se e rcfÓrmar-se. Repito, re
formar niio é transigir com o erro, andar não é estar quieto: meias 
medidas e palliativos faz<>m mais mal que bem, e desacreditam an
lecipadamentc o que precisa de ser Nmprcheodido e acreditado. 

Imporla pouco, que boje trema um descendente do imperador 
Justiniano, ou que estremeça algum parente do grande Jobaones a 
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Begplis;: · fanatioo ~: Dirtito Roma ao.,· dionte. ·da ideia dt régolar ·aà 
1-ypotbe!('ai; . lega~ e ·.flB:' prh:ilegios; o di~ito rnodemo; a, 9CÍtllcia lo 
seailo,. não c~eram menos nem- com ineóor respeito os•direitos 
sagrados das ;mul_beres..oasádas, &s menores; dos. incapai.es,. "- f•' 
zenda: publi<;a ~ e 'dos -estaielecimentos; digtios 1 de .prote:ção,: ·de-~ 
aol.i~ente se col!SideramDJ e ·respeitaranr, e;, qv•ndo llaes dá, uma 
garaotja mâHerta e . segu~a. nio ·pode qer. accasad, a lei de ct .. : 
presar o q•e protege. • , · 

.. E entre .aat :hy:potbeea geral sobre tod08' OS' ~s presentes e. 
Riures .do devedor~ e ,uma h~ca especial iegi8lrada, · • pttreria~1 

do a tudo na ordem: U "sa.a ioscripção, a escolha .não póde ser dli- • 
'Yidosa, ·nem a duvida permitlida,. pois eµi quanto. e5'a representa a > 
melhor das getaai~S .e:a maior segurança posaiYel> a geocralicfa4e1: 
tem tantos inconvenientes, que quas~ trarisíonna em·mal o principio . 
À publicidade, cuja ~xcel&eocia fioje ltl.oguem questiona • . Com. er

)eitq ª'simples :expre!Sdo; bypotheca geral ·de lodos os berut• presen-- t 
ia- eJutlll't)B, é tão útte. .tão .cheia~ taDID .de meuer medô, 419e:: 
pel~ natureza das coisàs. humanas assata o: indil'idlib sogeito a • 
la, quasi lhe desarredita a fortuna, ainda que muil8 saperior Mja : 
a4 en~ar.go·q~·garante,.e ;e o maior emliaraço··ás tmnsacçõcS, que 
empreheoda. porqil& a maior parte da gea.te, 'fanlaada a exprasil>· 
ao· .pé da lettra, au{tllleota-lhe extraordiaariameote. _a significlçio. e : 
c~o . llão desigrilll bens alguns, e a generalidade confunde • Yalor: 
livre ~com o :valor •ner!Mf1>; é causa de o retirar todo _.do . commercio, · 
razendo sobre todo elle pesar a incerteza e a desconfiança. ·Por CMll-• 

tire>• Jedq se .uma bypolhe~ geral póde:ànpedir um:a · ali~o total 
ou· de valor subido, ou ao menos . í11odamenrar o'esse caso 1lllii .-..· 
'Jind~io,: o que ainda a•im· é duvicfose. .nio acontece o JDe1mt 
flll8D&C> a alienações pareiaes e pequenas. que .não nle a pena reb.. 
'Yiodicar, e que o eredor Dfo. impede, coafiado como. eslâ. ... força'. 
ela palaYra, que,.~I nada eilpri~, quando ·alieaadós pouco • 
poaco. ~s beas da. bJpot.heca, ·o credo~ ~ . e~tra : na. necessidade: 
40 , pe~Ql' o. seta c~dilo, ou: de gastar mais qn-o: sea Yal•em fei:-. 
'f.iadir~es ~merosas . e .insigniôcaute1 .. ;ran10 bas&a para · proqr a · 
1opetiOJ'ifido da bypothera especial, que aft'ecaa só · :º pretlio -. 
cripao.e designado,; dei~~; livres ao de .. er lfldos • .outras bus, 

i 
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fadlita-lbe aodat u ~D1&Cçlle1, e, finalmea&e impede a alien~~ 
oa garante por uma unica acção a rt'ivindicaçio, segurabdo o reem• 
bol110 ou o cumprimento da ollrigaçiio segundo a prioridade da ias
cripção, de tal fórma que é a mtlhor das seguranças .pari as vbri.; 

gações . eon&rahidas, e muito superior a tieàs as outras garantiu 
Se assim é, porque esta excepção para as hypothe<·u legaes e 

.privilegios, ás quaes sob pretexto de falsa e mal intendida protecw 
ção se dá uma garantia menor, e se retira outra mais ~crta e n~ 
liesa? Porque, qttercndo fuorece 1-as, dar-lhes ;a generalidade, . que 
é-duvido1& e fallivel, em vez .da et:pecialidade, que é certa, e m.; 
J'aUivel ? E', ou não é, a especialidade garantia super.ior 1 Se é, 
como ninguem duvida, porque se · não ba de cOllceder itaoto mlis 
depressa, quanto m ais sagrada fôr a obrigação, qoaato maior o in
teresse M»cial em a garanlir e proteger ? 
-· A sciencia cortou as dificuldades, a. experiencia blo · ~r.e 

jeqões, e, qoande uma coisa está estudada, experrmenl1d8 e pr~ 
preferida, só o gosto de ·rt'tNgradar, ou d'andv ás avetSll doe ou• 
tros, póde explicar a espontanea escolha e adopçiio dos erros, qlle 
tedos abandonam, .. 

"·A bypotheca especial é· maior e melhor garantia' qwe· :a geral, 
e clen ·por isso mesmo dar--se mais depressa aos ioteressew; qqe •á 
lei oumpre proteger; se algama difficuldade ba na o&ua cebstitui
çlo, não é ia10 razio para que se negue o beneficio, mas só pa.; 
ra que 1e vença e remova a difticaldade, que a'este caso ·não ·é 
crande. 

{ hypotbera necess'aria uma vez constituida não pas~, comô 
bypotheca, acima ném abaixo das hypotbecas foluntarias legnim._. 
mente constit11idas; tem a mesma publicidade, a meS1Da prererencia 
no preço, segundo a prioridade dll inscripç.ão, o mesmo ·direito fh 
seguir a coiM em mãos estranhas. ! onica dift'ereoça é a caosa de 
saa exiatencia; a legal, isto é o direito de requerei • soa iastri
Pfio, nasce do facto qoe a lei quer proteger; a voluntaria preciaa 
de ~oHenção etpressa em i9Strumento publico; 'lmbas ellas porêm, 
e tinto uma rQmo· a outra, pela adopç4o absoh1ta do prinripio ida 
publicidade só passam de direito inerte n direito activo el'D re~o 
a .terceiros desde o momen&e da soa iucripção oe repto publico, 
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peil .desdo lhi unicameate ae eonsiderJ a hypolheoa eiil&eato, e a 
repula çonberida e rapa:z de preferir a &erceirQs. 

»elide o mo11ento em q11e a .bypotheca legal é. publica, ~ . ~'1" 
çoeo, que seja upecial, porque,, especialidade é o ~plemeu&Q 
indi!fp-.avel dà publicidade, que. 1em ella fica !Qilil! para dtlllCl&-'. . 
ditar e eer caua d'incerter.a, confull4tilldo o valoc livre com o~ 
rado, do que para segurar e dar certeza; exip-o a ~qp9A0 .dG pr~~ 
eipo; que sem ella é incompleto, perqoe &ó a esp.eoi11lidade cfmf e
r.e em rigor á hypothera o direito de wuir a coisa. hypothecad~, 
1em o que . nio é jua in r1; exige~ a cobereneia, qqts é a primei~ 
11 ceadicçio de qualqlicr aystema, aem a qual ba d1t p9r.. for~ ha
ver coafusio e contradicçio, porque nuni:a é poasivel uuir elvm1ta~ 
118 helt!rogeneos, que muLuameate se repell~m. . . 

· Â· eapecrialidade consiste em 61.ar a quantia da dá.vida ou.,v&.Ior;. 
que ha: ide aer garantido, e em deteráliQar o predio oq: predios, .quo 
o hão de garantir com pref erencia a tudo, «vie posteriormen'6 • 
imaipção · 01tros .venhtm. inscrever. Ua alguma· di'6culd,~, -bem 
aei., ee eonhécer e fixar de rapeate ~ certOll c~os o v~tor .e, a; 
propriedade, porém a difficuldade, loage de 11er. ª"'!\ª~nem ~~DJq. 
é duradoara, e I*ª esses cúos, que não São miiiioa, o prasa 4e; 
um a &eis mezes, coaforfte a ottlureia dos di~eitos a garan.tir. , ~. 
mai8 que. sdirieote. para:q~ o interessado·p<>'88 obter e faier:r~ 

gistar· a espeeialidllde. fazeffó inscrever uma bypotheca respecial. 
Bauodos os outros casos, ct;a epocb'l de reali~ção depead.e. da: 

'•ootade do homem, a conslituição da hypotheca especial precederá 
a 1eallsação do facto, qus, quando vem a realisar-se; eocoalra UIQA 
garantia .seguríssima, em vea d'ulQB pro&ecr.ão duidosa e falUMJ, 
'fDe; 11dmittida a generalida(,le, recebe umas vezes per commo4fjda
de, · oufl'.as por confiaoça11a.illu10ria significação d'um norine po~o-: 

ao; que não ea~ ao alcance de todos avaliar devidam11n~. mas q\IO 
não priva o proprietario da fatuidade d' alienar, e quaudo a aliena-. 
~-se nri6ca, ioroe•se o direito de reelamaçio duvidoso ou ne
ahum, pol1f1l8 se.a hypolbeca geral não 11eg11e a c&isa hypotheca
lia, qlllBdo pall!a a &erceiros .por ligitima alieoaçio, dej.xa de ser 
;.,. í11; ,.,, e alo póde ch8mar.se hypotheCct, porque lhe faJ,ta.11ma 
._ lMIÍJ :alelláles OOllliicÇiea, ,e por ea&e DJ<l&iro priDGi~ 

•• 
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é; qntH1ma; das mais compet~nt~ anCÍoridldeS: moden1a1, a e-.. ' . . 
missão enrarregada da refortllla bypotheceria. ·de Hespanba, abolia 
inteirttmente ·as hypotberas ger-.lea. N'llma boa relorma· é . preciso, 
qUé os erros se emendein, que o filai .se extirpe, e allSÍID"é: iotlia
pensavel, que a ·generelidade.:desappareÇa por tal. fórpla, 419e ll .,. 
taTI'à hjpotheca geral deixe de ter· signifira910 juridiea, de · repre.. 
seol&r Co;sa re&lisavel. 

·Nada de meias medidas, rigor extremo, e sempre que· a lei pa
ra · proteger ·um facto lhe ctnrede o. direito de fazer inscrever alll8 
hypotheca, . imponha a obrigação de . a inscrever especial, vu• é • 
mais segura, a unica bypetheca, ffue ~e abranger logo tôclos • 
immoveis -d& devedor, e ainda todos os que de futuro vá adqlliriodo, 
porque é licito requert•r reforço ou augni~nto de hypotheca, · quan .. 
do :élla· seja insnftidente, ou mesmo bypotheca nova, semwe que o 
fatto legal, a que pertence. subsiste e não .está ainda garantidO, º' 
aão o esta sufficientemente: 
· · A fazenda nacional, camaras. mnnicipaf.18 e outroe. e8Clbefceintelt.i 
~s ·publicós, cujos reprP.sentantes ·são o mini&terio· publico, syadicós,. 
óu 1quaesquer ' pe~soas· cocarregadae .da . i;ua a·!ministraçélo, que nas 
leis especiiaes estão ou devem estar designadas, podem moito bem, 
e'mbora para ieso com rasão se .imponha rt•sponsabilidade <'1lt'nalida
de aos seus representantes, calcular previamente a quanMa ~a fiaa"! 
ça, que devem exigir dos sei:s funccionarios responsaveis~ q1181lde> · 
lei espt.cial a não determine, e faier -por ella constituir e regjstar 
uma bypotbeca especial. Não ba abi difficuldadc, nem pedgo,-por. 
que nio concedem o exercício das respectivas funt>~es: aotes da hy
pótheca, e, quando e concedem, já leem a melhor garanlia. 
- O menor, o ausente, o interdicto, e em geral todas .as.pessoe& 

privadas da administração dos seus bens, teem o minisierio puWico~ 
o juiz, os· sub-tutores, e os membros do conselho de familia, a• 
q11aes a lei deve itnp~r toda a responsabilidade. por perdas . e dam~ 
nes e ainda uma justa penalidade. Entre nós as atlribuiçõe1 de '°':" 
dos estes· administradores são restrictas e limitadas, e por isso o ei-
tado das no!l~s leis e costumes presta-se meJhor a uma reforma ra;, 
diral; · o ronhecimento, que toes pesMas devem ter· do valw. e re~ 
ctimelrrto dos bens do ldminiatrado;•e e seu nawral inweeee por um• 
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!toa admibi9traçlo, slo garantia, de que ou pollem &xar logo o qnn· 
titativo necessario e fazer constituir a bypolhecà especiàt .correspon· 
dente, 01 em' todo. o caso admioi~rar provisoriamente aób.· sua 
respoosrbilidoiJe por nm praso, q1e· se deveria estabelecer, até qve 
possam de&erminat e obter a segurançll, oeceesaria, não . en&reganlio 
antes d'isso • a administração, on sendo por ella re~pc>nsaveis . 

. A mulher casada por contracto · doúl, que precede o casame~ 
10 e a entrega da administração do dote, tem os dOladores, o pae, 
innlos, exi.t1tores, e filhos maiores,. e juntameate com estes e.lia 
mesma sem dependcncia de at1Ctorisação do marido, quando de fu. 
toro pr~ise 'éle '1equerer augmento ·ou refor9o de bypoLheca. A qan~ 
lia· do dote sendo diDheiro, <>seu 'Yalor e reodimeato, sendo outros· 
bens, podem muito bem dete1 minar a quantidade e fixar a .esP.ecia
üdide da· hypotbeca. que ~e· registrará provisoriamenle, tornando-se 
"º difinltiva corri ll realísação do casamento • 

. O titulo promisi;orio dos alfinetes, arrhas ou apanagios, que cons .. 
'&itue a hypotheca legal da viuva, 1.leve designar os hensespeciahnea• 
te obrigados, e não ha a menor difficuldade. em, o fazer. ' · • 

·.O crtd•r por alimentos; quando • o· tjtulo não designe bens cape-: 
àaes, como deve determinar.Se que design-e; tanto póde promover 
uma ·insctipção geral, comó uma esp~ciak podendo conceder-se-lhe 

. oma insc~ próvisona de duração limitada. . 
A b~Lbeca dor. estabeleciUJeotos de credito territorial Dlo pó- · 

de~ sua f!a\ureza delur de w especial. 
A dos coherdeiros para pagamellto das. respectivas tornas, que . 

se ~~ne pelo titulo lega.J. da partillla, é :muito -racilmente sosce- , 
ptivel de especialidade., logo q11e. se façam constar iB tomas em i.o- , 
dos os tit11l~it-4a partilha, tanlD nos ~e . teem de as reéeber, como. 
nos que são. o~rigad~. a da-l'as, especialisaAuio-se abi os bens one-
radoS. , -

Os leptarios de parte aliqo.ot.a são mais herdeiros, .que lega~
ri99, e como ta.es dev~ ser considerados; resi.am pois os de espe- . 
cje, e os de ;gener~. , . 

A garantia dos legatarios é facil, quer o legado seja d' especie, . 
qw degenero, desde-qQe.uQ13 boa lei, obrjgaodo,ao registo lP.~~ as 
lranemi~es .dewminadaa _,e j.ndeter~a<las, : C9i11Cede114q q~tc>. a . 
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es&as"um praso de ·detihera9ão até seis mezes, dopctia t1os :qu1etter-. 
ae obrigatotio o registro especial. em vt:z de fazer excepOies ·jm;.. 
possiveis de combinai' com os · priodpios adoptadoi; : fa\)I con:Qf .O 
lt•gado ao mtsmo tempo · que a tr•'6missão e o dom mio •. :: sem cuja 
illlscrii>fio no registo não póde efl'eetuar•se q11alquer alifll&~io, lege. 
que os .princípios se adoptetp para lhes admiu:r, ·:e ni'lo J>l'l'a lbea 
~r as ligitimas coosequeftt-ias. Então todos · os direltoa• i .ram 
sahios,. e, como o perigo é a aliena~o dos bem da beraeça aatu 
do . cumprimento dos onus, impedindo-&e ·a aliena~o antes da iu
cripção especial do · domioio, e não se admittindo· esta senão depois: 
de provada a satisfdção de todos os encargos, o (Mrigo deiita d'eits•I 

' tir; · porque se conserva o objacto, para 11ue o direito ptBSb eóbn; 
ele ~azer-se valer. 

-Assim emqQIMO 08 herdeiros teem a aC\-ãO de p&rt,lhâs 8 ·I ÍO~ 
tenenção judicial, que lhes dá uma garantia suf'&ciente, o . l~atario· 
d6 especie, a quem é legada unia coisa determiuda e . ittimovel, · 
qaer seja o proprio immovel, qu~r direitos realls ou penspcs coul;.. 
padas sobre·. qualquer predio, .deve ter sempre, ainda duraate o; 

~ coacdido a& herdeiro para deliberação e registo da ·herábça, 
o . direito .de pe~ir o registo provisorio apresentando o titulo ,. em, 
que -se funda, . porque nestes casos , e propriedade p8:$st ao legatario 
tdesde a morte do testaaor, o herdeiro, que tem de a en•regar, não 
ein . 11m so m-0inent6- o dominio del!a, e é justo, ·que. · ~tnqtiím\o a 
entrega se não effcctua, se concedam ao ligitimo dono todt>s os meiM 
d!inipedir a alienação, e obstal' a que um terceiro adquira em boa 
fé~ -ra~ inscrever lltn direit1>, que ·depois resiste tl réivint'licaçlio, 
e priva o verdadeiro· dono da sua propriedade: o legritario ·<Ie gen~: 

. ro, á rujo dfi'eito nãó ~rrespolnle uma a~ã«> real, mas 'tÍniCamerite 
pe!!S63t 'Pllra exigir o enmprtmento d' ama obrigaçilo," que a lei tjti61' 
proteger, p1>de por meio do registro provisorio salvar e conservai'·o 
o~~to d() ieu 'direitó, até :que, insrripta a herany.t, o realise, ou 
por r<m\'enção õtt mandato judi<'ial obtenha ttma hypotheca especta.t · 
sobre bens da herança, que tódavia não fossem legadoS ".especial~·· 
mente. · · 

Edtftm a bypothera dós eonsirirttores ·e e.ltivado~s. aos qum 
se eoileêdc registo provisoriO', é por stia natureza C1'eeial, pela ftn~ 
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pereanoia das·~ feilas·cooa. a e4i6caçlo ou.arroteameDIO nOI 
·predios, em que W..aJD eppli~edas. . 
. . ·Seia grao4& djflic,_ldiade e colQ. muilo melhor· garantia se 1leaa-

91 · c1o&ar. Q llypetbecaa :lesaea ~·uma rigo~a especialidade, conce
dendo umas Yezes um registro provisorio de duração limâta'da, e oo
Jras • · breYe praso, fi&do. <> qual reata plena. certeza, qse todos os 
direitos protegidos estãO ioscrtplos, e, não o es1ad•,. só preftfem 
depoit seguwto a prioridade da iucripplo • 

. Postas fora de combaLe as hypollleoas lega~. res&am os pri~ 
liegi99, porem, ckMie q~e a lei pode pela hypodleca garaatir a eH· 
.coçã0: ci'ama ebrigação desde. o momento da ..-.exislencia, a ~ 
TI'& privikgio deixn 4e ter aigoi.&caça$ juridica peraoté os priaci
pios do jis&o. Com efeito por mais salda e sagrada, que uma obri
gação seja, não pode ter protecção anles d'exislir, exigil-a é iillpoa
linl,coocedel .. a absurdo. O priY.ilesio deiu de ter razão de ser, e 
.a hypo.t.eca legal nas condições expostas preen.rbe melhor o &m; e 
eegu~ uma prolecfão efficaz aos direitos privilegiados • 

.A.doptados a rigor 01 p~ibcipios expostos, 6cam. mais seguros to.
doe ot direitos, que & lei deve pr~er. e a propriedade olferue 
.ogo a dupla certeza de ua dono o dos M!IUS enc:argos, e de qae 
.cpahtuer direito, que ;df1Mis sobre 'º"ª se iDSCreva, ha de. infalli:. 
1'lmentc obler a qa rtalisação, segundo a orcbm da iosmHA&'. 
Dl nlor não 1bsorvi40 pelas inscriP90eS anteriores. Cooseql1encia 
&o8ea e necesearia é a reforma de algus ponW& de direilo, que· 
~· o aceessorio oede au principal. déTecn c~er, e & indispensa, 

-:vel; 1ae venham harmooisar-se com o principio fundamentál, de qiae 
um dreito não ioscripto 011Dca prejudique terceiros de boa fé, sor
tindo '"1am todos es seus eieilos para as pesseas, qae contra&á
nia. D~ .em :t.>nra e justo lo11vor dos joriscotsull08 de Despa\.: 
Dha· ui.tJncarregados da reto...& hypotbecaria, 08 princípios por el'
les · adopLdes são · os melhores ate boje a esle respeito eslábelecidos-
e eu não "1Vido abraça·l'Ot e seguil'oe í risca aas questões, q1e se . 
1egue11, clia reforma uma lei, q1e reforme de facto, não pode omiUir~ 
· A revoSÇlio das doli}Ões por qualquer causa. não póde, admii;. 

1ido o princni1>-, prejudicar direitos que um terceiro adtpaira, qualdo 
-. 10Dl\eçm a condicçã• reacisoria, ~ qa' o predio está aqjei'º'"º 

Dig1tized by Google 



--·,o ·-
'l'ecebe por 011.-&itulo traoslativo de· dotninlo,'()'11 . sebre · eHe º"

•qualquer direilo real. Assim dev.e estabelecer-se como regra Sel'\l 
-e uniforme, qoe a rescisão ou revoga~o nuca· prejtd1ca a tercei-

• -'OS, não estando· iDSt·ripta a . -condic~o rescisoria, que a faça coili. 
-eer e a : &orne : publica. 
, . Nas vepdas com. a claGsula dé r~trovendeodo, vulgamien&ie dia
.madas á relro-, e· outras, se a-clau8Jlla eslá expressa no p;:ontiactO, 
ha de apparecer inscripta. no ·registo, e obriga a tod<ls, ·e; quapdo 
não appareça, quor a omissão seja etTeito de dcsr.uido ou .-á fé, só 
-deve ptejudicar GS negligentes OU llléÍIÍCiOSOS, e 9UDC8. O teh'eiro, qWe 
.d.quite na persua• ele que mo , e~iste a ,clau_sula resolUklria, Q~ 
..ira .o qual o dislracte . legal, . cuja causa não era cooheci4a, nuaoa 
devt surtir elJcito, logo que o terceiro adquirente tenha instriptó ~ 
aeu tilulo. ., . 

Em quon&o ao pre90 da coisa •endida ainda não . pago, :sem
pre que da escriptura·de venda não · conste, que o preço·e11lá ,:por 
satisfazer total ou parl'íalmente, nasce a presurnpçio legal de inte
gral pagamento, e o terceiro que nessa presumpção adquire oa ·com
pra, .nãC1 deve ser pr~udfrado por uma faitR: só ·imputavel .priacipal
m"8le ao ve.odedor, cujo interesse é · fiau r conslar na eSéript1~ i 
falta de pagamcoLo, e .qoe, . quando o. ni~ . faça; deve soO'rer ~ 
prejl#iio, q11e na sua mão. esta.va pr~V!'f -e; evitar 

Na venda, q11e da mesma ooisa se faça duas ·01 mais· ~ezri a 
divl}rsas pessoas~ qoando oão haja iosr.ripção: nunca o terceiro '1!e 
ser. prejudicado, porque pelo 'sislenia adoptado a &ra.osmissllo•dodD+ 
minio cm rela91lo ·a terceiros oonta•se desde a iosciip\}ão no· rewüitO', 
não desde a entrega da. coisa. e menos desde a conécoção; . 

Em qua~o a . resdsào .por lesão '.ellorme ou. enorniissidl~ :boje 
repr-OVáda pelos principios de direito não desa pparece du 1Jeis. d• 
.vis,, deve estabeleeer-se a regra absoluta e ter minan&e: d,: garaólir 
tod()s os direitos a~quit'idos por .terceiros antes do registoda .acção. 

Da mesma forota o. b~11elicio . da -reslituição · in int1gr;m1 : 1·ontra. 
o qual e direito moderno se levanta, . cOfll .alguma. appli,ção . ja en
tre nós .na.P.xcepção a esse vfJb<> e venerando pa lladiBdos ~o\eres
ees. dos incapazes na refo11ma fincular, deve negar,.se , por~ -privilr 
da proprie~ádo .ou de qa•lquer direito . r~l . o .leroeio,. que.adq\ti· 

1 
I 
! 
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ritr déboa: fé; ti fot ·estranho 80 cóntració, em <que se causoll' o pte
jlú20. 1 

Finalmeni~ nas· alitoações fei&as com rrollde e em préjuizo dos: 
éredor6'; ·inateria :espifthosa e rep11gnatte excep9lo á liber4ade d' 
eootree&ar, · ct1jo ·M1damt1nto difficil de provar, só .qnáod<> bem proJ 
vádo j11t1tifkari& as medidas extraordiniriti; a 11ae dá causa, é indls• 
pensinl uma :regra permaneoie, que concilie a excepção com o prh•• 
tiplo adoptado; que é prooiso · respei&ar sempre, e fHe-l'o suhMstir, 
.orne> causa determitumte da reforma: satisfaz a eSBi!s requisitos a 
ft81'1l estab&leeida ·na lei. da · Hespaóha,.segundo ·a qual a acç.ão re&. 
-tiilQria pot alieoaçto·: em fraude ·oos ci'edores nlo prejudiea a t~cei.L 
i'O, que tenha .inscripto o titulo ·do seu direito, excepto •a segual. 
~a alieaa~io foi por titulo gratuito, ou o terceiro · toniou parte na 
fraude, sendo a· .aCfàp limilada a· um aono, que se conta d~sde o dia 
.. alienação· fraudulenta\ justificand() eite breve prBM> de ·preSC!ri· • 
pção a publicidade do r~gisto-, onde a alienação feita em fraude dos 
uedor.es tem. de set: insrr1pta; a· circnm~llcia do ser esta reducção 
applicavel somente ao direito inscriptQ; e ·sobre tudo· o· odieso d'es .. 
:tes remedias- re·s~imticis, . caja : iaterpretação deve. ser restrictiSi'íma. 
lluito. bell a mesma lei c~sidera féita ·per titule gratuito em frau· 
·ie dqJ credores a alieqação feita por doação ou cess~ de direitos 
ou por alienação; co~tittàçio ·OU reooncia de direito r.eal; que o; 
devedoP (eda, dentro ;dus·prasi>s iespectiYamebte desigoádos .p~las; 
leis commtias, e corp~ertiaes nos .seus casos, para· a revogação das. 
alienações em fraude dos credores, sempre que não hàja media*> 
preço~ seu equliraleote; ou obtisaçiio preexistente e· veacida: e coo
-sidera cumptice . ou : p•rtedpaote · da fraade ó terceiro adquirente: 

- quandb ·ae:prov~r; que constnodo;lhe o fim, com qu.o a alienação so Ia~ 
-zia;a ·coadjOYtu eomo a.dq1nente immediato, 011 coiµ oulro qualquer 
..caracter; q\lllldO tiver . adquirido o seu direito, , qu.er immediatamen· 
1e:do deYedor, ·quer d'o11tro posstldor posterior, .por metade 'o11 me
nos 4e metade do jusio .preÇo; . e .qttlUldo; ten.do~se cocaettido qual·. 
quer- especie de supposiçio·: ou simqlação no contracto celebrado· 
pelo ·devedor, se prev~r. que :o pdssuitlor te'(e netioia, 011 .se aprp .. 
veitou d'eUa. · · · ·· • . , . !' . , • 

Reformados_as-.eslea pooJosde direito civil, ,se-. O·:·~e are. 
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f'or11a .bypotbcearia · ~6 ~ reforma · irt 00111..,.,, 16r' ele peq'eno1 ~ 
so destes casos rcstrictissimos adqilire-se logo a plena cerle,zJ . • 
prqpriedade, fim oniro da reforma, cond icç ão eEBentialiufma, sem 
a qual aada se obtem; sem a qual o .credita, pre4ial é iinposiivel, 
isto é. o credito predial verdad&iro, que nilo seja ·~ma . espe-:ttlaffi 
lor,pe, eu uma itlu!lào fantll!tica, para , enganar ou est-arnecer d'uUJ 
pai~ Cl'ed11lo . e ª'oda· pouco explorado pda ind ~stria da . e&pectdaoiq. 

. Reformados estes pontos, o registt> bypotbecario 1Slo .. ra· ·a, ·Pf~ 
priedade com seus limites e confronta~6es. seu dóno: • . a capairida
de, jurídica ou civil d' este, os . tiwlos, os enrargos prediaes, e quaa
tos direitos · .so'1re a prGpriedacfe se podem fntr valer; e todo áquel
le que sohre a prop·iedade pertcade coot rartar, está babiliWfo,. 
ra saber os donos della e das S'las subdiYisões e desmembramento&, 
conhece quantos sobre ella te.em direitos e a qH quantidade. e cat-

. cmando o \'alor que resta line, segúndo a sua convenieoria '.OU eít
timação, oblem a ctrteia de qtte, inscreYendo-se em relação! B·l!ne 

. nlor, é preferido a qu llntos . posteriormente lenham 'inacrever•8e, e 
contracta com toda a segurança. , , 

N'esle pcmto me parece essenc ia! uma distincção entrecadaatm 
e. registo bypothecario, àistincçio que ' reputo .ncee!Sal'ia e ilidispea
savel hoje~ que não é só a theoria, mas a pratica tambem, 118 eá
tre nós vem confundir duas côisas em puta oppostos, q:ué'E :b~ode 
prejudicar uma á outra, e mais ainda. ao- paiz, que eiü destinado: a 
pagar bem caro os . erros de que.m icm obrigação de' pão errar em 
ceêsas tão claras • 
· , ·O cadastro, como o regis~o bypothecario, é tambem um registo 
publico :de cada uma das proprieda ~es d'um paiz, contendo a sua ex
\eosão e valot e o aome dos se1.s ptoprietarios; ba porem entre am
bos uma dift'erença essencial, e tão impor tante qae emre um ·e G11· 

tro é preciso traçar uma liaha diviseria, que !lepare os )ustos tim). 
les, e obste. a ctualquer invasão.: O cadastm é. o ioven&•io da llllçil> 
e a ckscripçin _da riqueza publica, que tem de regular as re119«las 
dós indivíduos com o Estado,qucr senindo de base e detennioao~o 
a repartiçao, q'uota e grope>rção do imposto predial, principal fim·• 
sua creação em quasi todos os pnizes, e regu !ando tauabeni o Jllleçe> 
du ex~opriações e outras ooi18.S; quer; "M'AI.-, por ser a .planta 
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do paiz~ a sua divido emesiastira; militar, clTil, administrativa e 
ju~icial, as. vias de .communieação e outras obras publieas; ein am· 
hos os casos o ftm e utilidade do cadastro é a administ~ão do Bs· 
tado. para o primeiro predsa d'um valor geral, certo e uoiform~ 
calculado· segundo o preço da pr.odarção e rendimento da· proprieda~ 

de, que .o rel(istro bypotherario nunca po.d~ apresentar, como 1091 
ttremos: ·para o segundo precisa da mediÇAo da terr.a por gmadfl! e 
pequenas· triangulaçõe~. e do levantamento· das plantas topograpbi·· . 
ras pareiaes, que reunida11 hã& M ser o mappa .do paiz, em quaot~ 
que o registo hypotherario. cujo 6m é a garantia e certeza dos eonri 
1rartos particrulareé, só precisa ele fazer censtar. as ronfrou&aç<Jes e 
medttões Jaterae!I, di11pt>nsando atê muitas VM!l9 rigoro:Ja minueiosi.~ 

dadt. O. fim diverso dós doi1 registos exige, já so vê, roa1lições. diC .. 
ferentes, e 11e na mediçfto e descripçio ela tt>rra eram ronciJiavei&• 
nio acontece o mesmo quanto ao 'falor; e não é só porque o : conhe
cimento rigoro~O' dJ somma dos diversos valores . iwfüpensavel no
cadastro:, é indill'ereote e inutil no registo Jiypothecario, mos• sim 
porque o .valor n'este .designado é impossi•el e contradietorio para 
aquelld. ' t ' · • · 1 •• 

. . O'ctdastro precisa d'om vatór geral, uniforme, e de&enninado 
em tOdo o paiz pela producção. e rendimento. dos predios., calculado 
pelo valor Yeul dos pr-Odootos eà fada · for~lidllde, para. podei diSrto 
tribuir justa e proporcionalmente o imposto; e o registo hypotb.eta· 
rio ~ó pódc apresentar o valor dado e rei!ebtd.o nos seus diversos 
C1lfttractos particulares, nas dilTcrentes rel~es individuo~. E qu~ 
valor é este? É' possível a sua ·aYBliafio? Depende eUe unica e u.. 
cluiivamen&e do reedimcn!o oo producçto do predio? 

Variatcl, segundo a esttmaçio e as llecessidaites dos 'l'le coo._. 
clam, segundo a sitaaçãG, conforme o predio 'é· proiimo, cootiguo 
oa tneravado em otitro du perteadente, "Segundo a proYiDCia, rida 
dis~ villa; .ajdéa. ·lllíOnte ou, valle, 'O chamado valor Ypria de cootradO · 
a contracto, de pessoa a pessoa, de momesto a· momew, ·: é por~ · 

mtt1te m1mnciocral, depe~ dia ciraullStancias· d'ocmsião, ~ as 
sia se aprrsenta tios diversos contractos. A ª'·ali afio judicial. ·qMn 
d& se faz,· rP.gola·se pe.O rendimento do predro, dedtizidos. .os· eucaii. 
gs de PrvPrleda•e e cpbura, multipiic• · por ~ fiDte 1111aos: p6N9 
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mesmo quando ahi ' rrlo houve faror ou eírcunístanCia, que altere a 
vérdade, o qoe raras vezes succede, tal avaliação póde représentar 
e valor venal em . terras; onde a propriedade é depreciada, mas re
presenta • unir.amente a terça ou quarta parto d'esse valor em outras; 
onde• ella é procurada, pretendida, e appreciada. Ein quasi todo o 
Minho .a terra rende 1 1t! por cento do seu valor venal, em quan
to -que na B11tremadura, Alemtejo e outras provindas pode render 
seis; e tocia\'la abundam compradores 'á primeira, que faltapi á se
gtmda:. Poderá porem estabelecer-se està regra . como fixa, segura, e 
invart&\lel? Decerto não. 

As avaliações, valor venal, e o rendimento ou produrção não 
gtlardani proporção entre si, e em quanto as avaliações para in..en
tar:ios e partilhas ordinariamente louvam cm U o qáe rende 6, 6 
outras fazem o contrario; as vendas n'umas terras mostram compra-. 
do por 1i0 o que rende i tri, e em outras pel JS me,smos 100 o 
que rende ~ óu 7; e, visto que eu posso querer por 1 O o que vale 
mii, e não querer' por .5 o q11e vale l &; é fóra de · duvida, que pa
ra todos os contractos particulares e relações individuaes o valor des-. 
cripto é sempre inutil, não só como irir.erto e como tal inadmissi- . 
vél, ·(pois decerto ninguem com ell~ se eobtentâ, prescindind6 de 
por 'si 'obter esel~recimentos e certeza) mas porque rai;is.<1imas'vezes 
o valor convencional e relativo cs\á em proporção ców o real e ab
iwluto. 

Se é inutil, porque o particular não confia nem se. regula pl'r 
elle, não poucas vezes será prejudicial, fazendo receiar acções por 
leeio, e obrigando a.simulações, que essencialmente prejÜdiciaes abs 
partirulares, cujos ·rortunas alteram depois na divi11ão e partilhas, d"
fraodam µmbelJ) o Estado no pagamento do im~osto de transmis
são. Ioscr~va-se o valor do contracto, màs é indispensavel, que o 
valor se .não vá procurar ao registo para outro fim, •que não seja o 
cmnprimeoto e ~xecução do mesmo .contracto, e das relações parti 
e1dares, a qu.e deu causa. 

Além .d'isso .a ioseripção no· registo hypotbecario só tem força em 
relação a terceiros, e aiada que o registo se pode dizer obrigaio.; 
do no sentido· de que . a:convenieocia é o principal motor das acções 
JwpiaQas, todavia não é o 4e direito, e come> 1para as pessoas do -coo-
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trQcto~ ern quantQ' nlo sebrevem ,.um terceiro adquirente, a. "Ghriga· 
fio subsiste sem o registo tio valida e e~vel. como se registada 
fora, por esta rasão póde ,dizer-se sem receio d' errar, que o rçgjg. 
to bypotilecario nunca ba. de representar o verdadeiro eslado da pra. 
priedade, aindit que represente a sua totalidade e abraoja· lodas .as 
diversaA parcellas, o que .ba de ser muito dificil. Porem~ quando o 
registo bypothecari<> possa ser d'auxfüo ao cadastro e á adminãswa, 
çio para as estatisticu e pa11a a descripção predial, nunca póde ser· 
vir para o v~lor nem para ~ plan~ topographica, coodisõe$ ao ca" 
dastro as niais essenriaes~ . 

Já se vê, que âe confundir e reunir as duas coisas D~ vem:vaDi" 
tagern; \•em porem fP'aode inconiveoiente, 

O interesse da administração do Estado · e a vigilancia liéeal. não 
se barmonisam, por mais que ;se faça, com o dese~volvimento publ~ 
co e livre das fort11oas particular•!&; toda- a tentativa para o conse 
guir é. loucura; o empregado fiscal vê . maior. falor, quer. maior imi 
posto; o particular vê. o .empreg~do fiscal, :e, em v~z .d~ . contractM" 
publica e livreoíerite, sim4ila, .prcjlidica-se1 .e defi;.uda o E!>&ado. Se 
P@is uma v~z por .todas oos coavencer-mos. da utilidade. do registo 
hypotbecaifo para bem da propriedade, certesa·dos ,cont.ractos, fun· 
dameoto e desenvolvimento do credito predial, é forçoso rctir:u do 
regia.to a intervenção directa da ad~ioistração. é iodispeu.savel ·não 
trangformar em grande receio a pouca confiança, que inspira01 as 
adminislraç~ d'este maU'ada40 paiz; se ,o Es~do abusar d~ registo, 
ignorando o .seu fim, desconJwcendo a sua importaocia, sacciticaado 
o princip~ ao aroessorio, .como em Port~gal é provavel, seuão cer
to, que venha a acontecer, em pouco tempo o registo hypotbecario 
será indicação infiel e · ine1acla dás t~missões da . propriedade, e 
eei'á motivo d'odio e receio, em vez de .causa de squrança. e tran
quilidade, para todos os proprietarios. 

O que será, não sei; a esperança é. pouca, a conliuça JLenha~ 
ma. 

No4 contractos particulares o valor d'uma coisa é, o que. o do
, no pede, e o pertendente quer dar por ella; eis o valor que o re· 

gist o bypolbel·ario tem d' off erecer. váriavel como a vontade dos in
divíduos, cujas opiniões representa. O que é preciso, qu~ o registo 
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apresente, é a propriedade e todos os tQdlrgOI, , que .sobre ella pe:
sàm, e depois, assim como o argumento por enumeraçãe e eicluslt 
de parte~ é iuíallivel, o particular vê a propriedade, . .calcula o Ya• 

lor segundo innumeras e variaveis cin:umstancias .priv.ativu, umas 
delle,' outras da propriedade, avalia os encargos, cuja somma total 
diminue do valor primeiro, enumera o nlor e as diminuições, que 
r.z:clu; é o resultado ~ infallivel; o resto, a difer.ença ~ o valor, é 
o que qocr dar pela propriedade, e que vai ver, se o dono acceita. 
Este valor puramente convencional, e a cuja convenção é preciso 
deixar ampl11 liberdade, não pode servir para outra coi&a, não so
fre ·applkação diversa. 

Taes são, intendo eu, segundo os principios da sciencia e a 
licção da e:xperienCia, os pontos fundamentaes d' esta ma,eria, e uma 
lei, que os e6labeleçease, seria a meu ver uma reforma hypolbtt.• 
ria,. cuja atilidade ·e conveoiencia a · outros, nio a mim, pertence 
jUlgar. Desde que esta obra me sabe das mãos, a minha convicÇão 
Ilda iaOue, e quando no uso e applicação practica dP nossa lei, 
onde eu voa tambem accompanhal'a, as difficuldades surgirem, 4 
comparação das disposições adoptadas cum . a doutrina per mim ex. 
posta é a melhor avaliação, e o mais Sfguro meio de julgar mereâ 
meoios. E' provavel, que a practica me leve a desinv'olYer, IDCldi-
601r e alter~r opiniões agora seguidas, e logo que me cooveo94 do 
eJTo, não du~idarai seguir a verdade, donde quer que venha• 

· Desejo a licçilo de todos, e aos que, em di~cllBsão publica ou 
indicat.õM partica1ares, se dignarem auxiliarem•me, na edicçãu se. 
guinte provarei, que sei aproveitar, alem d'agradecer, o favor re. 
cebido. 

E agora segoe-se, e a proposi&o parece . uma breve no•icia bis-. 
terica, que nos mostre a bypotbera no seu principio e progressivo 
desenvolvimento, apresentando-a em Jigei~ esboço atravez d'8 teai• 
poe ate. o eatado actul entre nós. 
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tia um principio, que, dimanando da lei natural, praticado em 
todos os tempos e em todos os fugares, inherente á propriedade de 
que ·6 condição complementar, 6 base das relaçl!es sociaes, sem que• 
como ·!lem a propriedade, liilo pode suste!Mar-se a sociedade; um ve.; 
Jbo adagio franccz, que Wolowski tornou conhecido e celebre, tra
duz ·o principio nestas simplices palavras. {}!Jem se obriga, obriga 
o que ~ .reu. Nesta expressão tanto se comprehende a obrigação crea
da em convenção expre!!Sa, como a proveniente de qualquer outra 
causa, pois tanto importa; que se obrigue em contratlo, como que 

. seja juridicamente obri63do, :a obrigação 6 a mes~a para a respon• 
aabilidade dos bens do individui>. 

Sobre este principio repmna a paz e a segur:inçe publica, · por 
qtte; sendo· a propriedade a erigem e fundamento das sociedades . 
civis·, ê claro, que aqu,elta que não désse aos seus membros o meio 
de constranger o dendor ao cumprimento das suas obrigaÇões, ga
r.rntiiiilo e executando o principio da propriedade, c~llocal-os-hia na 
d11ra allerbativa, de perder o que é seu, ou de recorrer á rorça, á 
Violentia e desordem para uilar a perda. Por isso embora digam,' 
qué' só deSde -0 estabelecioie!nte das leis civis foram obrigados os 
bemens a responder pelos seM bens, que até ahi unicamente eram 
obrigad'os; quando o dono :os tinha· entregado em penhor; a ideia é · 
f&lsa, e· convincente ·a opioiib, que transcrevo, d'uin dos melhores 
e8criptores modernos. Sem duvida, diz eUe, o direito de penhor so
bre OS bens do deYedor, estabelecido como correia li VO da obr:iga
çio, é um progresso da dvilisaÇio, pois quanto mais longe da tra
dirção dos povos bftrbaros, melhor se tt1tm conhecido, que o primei
rt> penhor do crêdor, aquelle que deve vir em primeiro _Jogar, é os 
bens, nio a pessoa, do devedor; donde r•sulta, que em toda a par.:. 
te, -em que se lem feito uma icleia exácta da dignidade do homem, 
a' violencia do corpo teve se1'Dpre om logar secundario na ordem 
dei seguranças,,e~tabeteriidas pela tei. Mas niio pode dizer-se, que 
o ·e!ltàb~eeimcnto do estado civil intluisse ou creasse o penàamenro· 
de 'liffectat 'de für€tto l)s' bens i:to . devedor ao compriutentô' das sttàí 
obrigaçõea; til pensamento é necessariamente' 'lllterfor lo ·estabele~ 
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cimento do estado civil; foi revelado pelo proprio instincto do di
reito, nem tira necessario o menor desenvolvimento do espírito ju
rídico para fazer comprehea1dér, que ·aquelle que te~ beiis .deve 
soO'rer, que clles sejam obrigados á segur.ança .das s~s dividas9 e. 
que é esta uma das garantias, sem as quae$ o : ~inculo .natural cre;l-. 
do pela obrigação dêixaria. a mesma o brigaçio 11em Cor~"nem .v.-. 
lor. · 

Parec;e, que me~ na eporha em que s4 a OCCUP.8ç~o:. fazhu>, 
dircitQ do p1,1ssuidor, e. qu1mdo a proprieda4e não era ainda beredi ... , 
~ria, (se tal epocha existiu) parecer que me&mo então uina. lei.,dh 
ctada pela coD.sci.encia,~everia ordena_r imperiosa1neni11iM : ~v~d~. , 
que saLisQzesse a . sua obrigação por todos os 111eios AO .. s~ : alçanç~ •. 
permittindo ao credor con;trangel-o nã~r ·só : pela prii;ão? .d~ : p~soa,.. 

cpmo tambem pela apprehepsão. dos bens. . ,: : :<; : . ,. • 

. 'C~ principio é tan\o da antiguidad~ ço1110 de hoje;. clítna.-ação ~, 
lei natural, a lei positiva não o cria,. reconhece-o, .declara-o, .e. 
não lhe é .licito desconhecei-o, ou c9ntrarial-o impunemente~ 

Na origem das sociedades, qµando os .. mais. estrd.tos .J~ u-1 

~iam os diversos f\lC~bros ·da familia . hµ~J>íl, a ~a fé , 1'lJivi~uat 
do devedor era a unica garantia, . e era s1.1fficiénte; breve foi porém· 
a sua duração., e logo.a desconfiança íez .ver a oeces.~idade de n~ . 

".ª gáranlill;~ e de r~orrer á religião dos individuos, o q~e e~ io-, 
• troduzir o ju.rameoto .para assegurar o cun prilflCJlto das p~omessas, 

e a eKec11ção das. obrigações contrahidas, porém e~ nova garaati• : 
l!lém d'io~ufficiente, ~ariavel confC)rme a ind~le. d95 pol-Os e ~ m~smo 

' 4os individuQs, não bastava, nem podia ter a mes.ma duração e ap
plicação nos dilTerentes povos. Um exemplo ootavel de1 dilTere~_ 

nos transm.illiu Polybiu, fallaodo ~os gregos e dos rniJJanos do se'
tempQ.-Se vos acontece, .diz elle, emprestar , a um llellen9 um. 
t~/ento com 4ez pron1::>!'Sí\S. d:e:Z cauções e outrlUj ta~~~ Lestimu"'.· 
~~as,, ainda a~sim pão se resolve a guardar a sua, fé • . Entre Ofl ro-

. m;\no~ peJo .contrario, quer . s~ tracto de dio!Jeii:os pu~t\cos 011 dei 
particulares, dá .conta, eiacta e flcl aquel.le- que . pre~lOJ1 . . juramen'e>~ . 

--E CQlll clJe,ito o ju.ral1).ento era en~~ ,os roQlanos. i:eij)ci~do ,a 
ponto, !Jll.e·n~ Oor~i;c.·enda da republka. :oão.se. <ita. o nollle d'um,. .. 

que . falta~ ~. sua prom~S:S!l fei!a . d~~xo ~~ jlJr~~o~~ 

Dig1tized by Google 



--19-
' 

~onhecida .a .iosu1llciencla. ila boa fé e da rolisilo pi ... 811'11l· 

-tiro c11mprimen.to das obriga~es. o 'iateressedos.credoreà inv'on~ 
e iotrodusíu nas lew de cada po'\to medi d.a& barbaras e· f erozcs. e 
logo o deveder insolvente se tornou por toda a porte escravo do 
credor •. foi Booob(>r.is, rei do Egypto no aano 763 antes da em 
cbtisl.ã,: .o. primeiro que aboliu ' este coalu.ne barbaro, il que :llDlés 
d:eHe o ~vàlico · tinha jâ limitado .a duração~ sen~o· depois .abolido 
-lambem por. Solou: ~ At.bena~. e 6Dl Roma, onde: em• razão · .. 4f'.um 
.tU~4'> eon«? .o. puclor a ,everid~e . das leia chegou a pealo.: de 
-111mit .com· a p~ de OUN'le &oda a· pdvação d_e libet!dade1 em que 040 
àLervie!se ~ -.uc&oridatt:e judicial~ cem: a uniea: -extepçio ·da · IQllhef' 
*6D~rada em ftagrate: delicto cl'aduJtctio .. aqual!eM . lioiaopr~ 
e:encareerat. · . , · · · .. ·i· .. · ·i 

Também entre . o& egypei~' e o~ hob~eas. se usou: .a. caução; . ol 
rapomabilidade d'WR. terceir!>l introduzida depois nq QeçiJeDl.e, • 
mesmo· ·ellggerada: entre os ·romanos· aioda no reinado .<le J11sf.inia,. 
ao, .-e todavia ·c011ce4ea uma importante modi~ção; ld~i.lldt 
4êfi•i&i•~ente o·direit:o de divisãq e discu.m~. · depois .. -4QpJ4df 
lias·di•erias legjslaçc.ts, em que a . solidt,i~~Cl ae : não.pr!'f!UIM, 
e-. quaado e1ptessamenle . ~Lipulada, se reconb~ce. i · · , ·: ,; 

R'. eetre os hebr~ "6mbe~ , que se - ea~Gn~ram .~primeiras ga~ 
rualias reaes; e o& priaeires vestig~ do penhor, llí1Ueg11inies prescr~ 
Wies ·do-, Deuteroooraio ·e ·.do· Levi~ie,o, Nio. . r~1*ís em penb0.r /i • 
mó-nem o· moi11bo, porque :quem os · oO'erec,e~ empen~a " propria 
'1ida.-Se -receberes: ua. penbor1 e~perarás fóra eia por~~ e · o d11':" 
1edor '7irá .tr.azer o. quc .. Liver.=-Estas disposições, cujo cspiri.to de 
t'á'idade .. e conu11i~ra~lo-, ~roprio n.'um estado. purame.nte. lheo.craT 
tieo, .nào era cón~iliavel n'utb. éstt«Jo civil com a necessidade. ri~· 
rosa ·de tornar · et1ectiva a · execução dM obriga~s- ce>nlra.hidas. · 
perdeu o caracler f riRlilivo, apena~ principiou a ler applicação CO':" 
mo instrumtnto .de credito, quande o corumercio,. segundo refer~ 
Beredoto, levoll ~- gregos a. eslabeleccrem-~ em Neucralis, rei~ 
fiando .!sasâ$, sendo e11ies os .primeirgs _a apr~v~tar-se do penho~ 
n'este sentido,. ~pois ·ger1Jlmenlc .adoplado, mas q\le o rigor - ~ 

cru~tdade d'.,elles tempos levaram a tal excesso. de. reroem~, 
41ue em A.iitaas ~ lloU..I' , ~e. 1>9r.mêuiu ell\peribP.r . ~ ; ~~ , ~~ . . . t 
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-u ·Piwri~ 6Jhoe para p-sar a8 dividu. Foi ainda : Solon, qa't, 11-

.gando Plotarco, abóliu em 'Atbenas esse costume barbare, que sub
·aisâu: em Roma na: lei dai DOAe Tabou por um !ecuto ainda depois 
d'estu; concedendo a lei · ao credor o direito de reter · o· penhor e 
CGDservar a pO&Se ate integral pagamento da divida, sendo-lhe to
davia prQhibido vendei-o sem estipulação expressa com o devedor. 
· · !dmitt•do o penhor movel, tàmbem se adnrittiu o penhor im
movel debaixo da denomiooçio de antichrese e hypotheca. "Na an• 
·tichrese ~ immovel objecto do penhor passa 'pata a ·posse dt credor, 
que goea o rendimento .em compensação dos interessett do · 9e11 ca
pital, • entre QS romanos, ainda que· o rendimento do predio exce
désse IJ)UÍto . OI interesses da SOmtna, O eontracio njo era , reputado 
lesivo nem se consideran mura, por causa do risco e inceneza dos 
fruc&os antes ·da colheita; principio hoje inteirarnebte abandonado, 
• substltuido por outro mais juslb, que roz dellCOntar do renmm~to 
1)1 mtereMes anouaea, e do ·excesso, qoando o haja, o ~tal :equ~ 
~alente'. ·A. anticbrese tem porém· graves defeitos e grandes mcon~ 
.Yeni~nt~. eoncooe demasiado' ao credor,. e prejudica m~ito . o . dé
ndor, damoifiC'a a propritaade,. e ·impede o .desenvohimenlo da 
agricultura, porque o detentor provisol'io ·n10 cultiva com p mes
mo intere~ que o proprio dono; nem emprega na terra capitaes, 
de que ena pret:isa, e sein que moitas Yeies fica iníoouoda• Assim 

• á antichrese, que lira a coisa ao ·devedOr-·para a entregai" ao cr.er 
dor, do qual, como vimos, não póde esp:erar·se o mesmo : zelo e 
interesse, que do 'proprietario, quanto .a cultura e menos quall&o a 
bemfeitorias e melhoramenios; a intkhreie 010, é · contricto d'um 
povo civilisado, que deve conciliar as seguranças devidas ao credor 
·com os interesses do devedor e da propriedade. Veio pois a hypo· 
theca; combinaç.ãó nova que se resume na antichrese sem tradic· 
çio ou entrega do immovel, e que no singelo dizer de Loyseau re~ 
sultou de pelo andar do tempo se reconhecer 1 que· era um sra ade 
incommedo despojar a todo o momento o proprietario. das suas her 
ranças, attendendo á perda, que soflria, emqu1mto ellu eràm diri.
gidas e governadas por outros. Por isso; diz elle, pouco e pouco se 
principiou, em vez d' entregar logo as heranças em penhor, simples
mente a promelter entrega-l'as · todas e inteiras na ·fataà . de ·pap· 
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mento, do sorte que as obrignam á. divida por WD •im.ples_ .:oxv 
-v~o; ficando , 11empte: o deYedor ·a: p«>Mai-las. : ·· · : , 

. Porém· a ~ypotheea,: que ·hoje é a melhor. ·e . mais imporlalM 
-085 .. ~guraóças reaes; não· sahiu, colllo Pallas da •f& de Jupiter • 
.armada e ;prompta da cabeça a<> pé1; e 1e ainda boje não ettiDgiJ 
.a suprema perfeiçi<>, de ·.que é sttsceptivel, Ja'Cil é ª'aliu a. ia.per,. 
feição e defeites· dó seu .. prinçipio, e as 811Cte•i•as: QU)diflcq~ 
~e deve ler soft'r.ido '. para.c~gar ao estado; eatqu.e-se .a~ • . ·; .: 
. .Não ter.e ao. principio o cartcier: pur~riea~e ateii•H> a qell! 

.senador, que depois .adquirid, e eoarorme as; ideiat da ejx,ebll · & a 
indole dos povos varios. syste~as foraOI eurgiau~ s1311ncto 8" &r~ 

,formaçõies qué soll'ri4. 'Bor ticco 'petiodo1 dia&iadu . ,diYi4e .9'. sr. 
Fernandes Vaz. a. hisroria hypotlleellria deade tt• temp•aH11ais nmQt 
~.·e i>utros ta~tôs systeDJas .con15id.era · QI 11~1 di54ei:Ja~•g se>br• 
credito. predial:. são'. eHes; o grego; o romano; q-i'81i .. e, .o fraAc~ 
., o. allemã'o. : .. ., 

Destes o primeiro; qtJe coD$lstia ·em levaalu. aobr~· e ~JDPo bJ'I' 
pethecado uma lapide, ou esteio com o-eneargo bfpatbe~Q :fP'&:fBtlq 
Ou inscripto, fazendo-o conhecer }lOI' :UJD signal pal~Vlll -' 1yi11ivpJ, 
~ -adoptando uma publicidade àt pelourinbo-prejudicial _aõ propri~ 
-tario, ilM&ift'éreilte e .inotil . á maior· parte (los • estran~os . ~ão intu.~sr 

sados em tal conhecimento; e o terceiro uniea.m~n~ ! 11p_rove~\le1 
como esclarecimento :hi9torko para um ponto tantas n;1es questio
nado, nunca decidido,- e lloje iodifkrente, que é 'aal,er .qpal ~v:q 
primeiro inveoló11 o registo; ambos elles eu deiso fór;i d,e com~ate, 
comó· coisa de interesse seeundario, ae· para. algue~ o ~elll~'. não 
1e•·heje applicaçio pratica.· :No1.'.ou&ro$ :tre1 sys~e~as :91'9~ 
-r~reeeo'â a· generalidade:, -~,a. clnndestwidade; : o· llU~mão , OU ·set." 
manico a publicidade e a especialidade; o francez uma lrfHlHtçl~ 
entre <IS dàis, ·sendo a hrt>otheca ·conrenri~al· publica . e •especial; 
·a judicial pulUica sem cspeeialidade;: . e , a. }egal dot m~nores e . da 
svlber:CISàda valida por mera disposição ;da lei desde. o ac&Q, qJJ' 
a: causa,' iiidependeotemente da pllblicidack e espec:lalidadet i'Qdo~ 
e8tes systemas eatão hoje julgados pela scieocia e pela ex.perie~ia, 
~ só se admitte um, cujos fundamentos sejam 'ª publicidade e, -a es:- · 
.pecialidade .;por meio· do:.reg.iato; ·digo pQl'om .quo ~- um ~·~ · 

•• • 

' 
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11omcs roprtsenta aqucHes priaoipios em geral, porqge o' priocip• 
da publicidade e da especialidade varia a tal ponto na stia apptic&
f.lõ : na~ ·na~ mO'deraas, segundo na sua erigem. predominam as 
tradict6es' do ·feUdatísmo, · <> direito romano, ou os princípios eeonó
ttiioos e legislativos; que· a scieneia estabeleceu de• ~e os acon
tecblientós de t 789 libertaram o homem: e á terra, qoe oãQ é po ... 
eivel amalgtmal" illll di.versas disp0tíçõee, . :nem dellas . fazer om todo 
harmoníco. ·As · minha.<1 ideias sobre. a réf orma , hypothecaria ·ante rio~ 
mente cxi)endidas vto d'accordo com o systema · gel'lltanieo, qúe to
aa'fia afgumas nies •tem sido adoptado somente ·· ip oomine, . .s~ 
de-se de ·facto 08 erro& dos outros systemas. .1. 

: : Entre os romaoo!i para fugir da piblicídadé ueàda Ba "Grecia a 
hypotheca · foi muito tempo ignorada e destJSada; '.e só ·muito tarde 
priftcipiau ·ao lado- da antichrese d'uma maneira imperfeitíssima por 
meio da nnda cont a clausula' de retrotcnde'Ddo, qlie coasistia na 
condição resolutiva de ficar livre ao vendedor poder demazer:o.oon
tracto, restituindo o preço, e que dtlferia dp anticbrese ·per · transf e
rir áo credor o:dominio da coisa; e oeste· estado ~e conserfb• neste 
porlto a jurisj>nidcncia romann até que o preter' Servio, coitceàode 
a ·acção !ler•iaoa e quasi se"iana; descobriu par~ assim drae~·o sy~ 
tema bypotbecario, que acpois fói orgaoisailo :e ·estabelecido no rei
nado de Justiniano~ 

· A acção real serviana estabelecida a: fàvor do foeador sobre- .os 
monis e os fructos do predio arrcndadO 'dava o direito de os seguir 
em qu1tesq'1er mitos para obter o· cumprimento da . locação. 

· A acçi'ó quasi &erviana concedeu a9S credores hypotàecarios o 
'direito" de seguir a coHia bypothecada, em :quaesquer mãqs· ·qa:e se 
Utbasse, ' o qrie é boje uma condição· csseneial; o di~tioctiva da ~
potbeca~ 
·. ·Desde esta epocha a hypotheca; prineipiada ·nos fructos dos bem 
arrendados para pagamento da renda,· e togo applieada ' O.Ulrôs ca .. 
zos, passott estabelecida por Coos.tàntino. aos :bens do·tulor para g.. 
râotir a boa admioistração, .f! pelo Senatus..consw•o .Velleiano, lei 
Julia, ·e Anthenticas a favor da ·µJulher ~!lsada, até que o imperador 

' Justiniano regulari~ou esi.1 disposições estabelecendo bypotheca le
·gàl itos bens presentes' ·e futni'os .taot. ·:a:favór da ~ulher' tasilda, 

Dig1tized by Google 



·- l>3 -

COMO a fafor ·do·pupttli>,· coo&rmando e garantmdo as ditpOliÇões 
de Constantino o Grande. · 

A hypotheC1l a favor do fisco pelas contribuiçlies em di,ida, e . 
~obre os bens dos· empregados encarrégados da arreeadaçlo e · diS. 
tribuiçlo das rendas do Estado, e iodas as hypotbecas geraes afinal 
()rganisadas· no tempo dos imperadores, tanto sobrQ lllDieis cCNpo :&G. 
bre immoveis, · tacitas e geraes, (porque mesma, quando·; eipec.iaes
a especialidade não preferia, como hoje, á gen!'falidade, ma• a ge.. 
ral anterior preteria á espeeial posterior,) e além' destu ainda 18 

bypotbecàs pretoria e judicial, ''!Jntii pr~toriu,,i, e 1 i1nut juditillle; 
911oltantes da· posse conferida por · ordem do magistrado .ao c11edor 
sobre a coi8a julgada, ' ou ainda como direito de pref erencia cone~ 
dido ao credor sobre a coisa determinada, ®ja posse o juiz tínba 
mandado entregar, (e tanto n'um como em outro caso coisa dift'e· 
rente . da bypotbeca judieial tal como . posterformente foi admi ~tida 
nas leg!Slações modernas, e não podendo dizeMe rigorosaménte hy .. 
potheca) todas essas hypothecas, cuja emuneraçlo deixo por longa 

' e ioutil, formaram esse systeiria vicioso, se.systema pode ch'aoiar-se 
á reunião de disposições abs11rda~. qUé fJvoreccndo a má fé e a 
fraude, e permiUindo peJa, dandestioidade hypothecar predios, "cujo 
valor estava ·já inteiramente absorvido pelos encargos: enteriOres, 
mais .parecia protécçi() a ' um furto industrioso á sombra da lei, do 
qae meio de garantir pela propriedade ioterisses Jigitimos. Tal é 
pbis o system1t romano; cujo nome éu entendo boje designar o prin
cipio da generalidade e clandestinidade, embóra qualquer combina
ção posterior apresente mais oo menos harmonia entre as suas dis-
posições. -

O espírito do direito romano, cuja inOueocia aiodâ hoje é sen
si~el, atraveuou toda a idade ·media, e predominou nas.legislaçnes 
dos ·"ZCS .ebaniadós de direi~ eecripto·. E qual foi ·a sua preponde.: 
racia, diz a opiaião· auctorisa4a do n~o primeiro historiador. -
A penna do jurista, porque representava. a iiltelligencia, torneu.;se 
majs-.pezada 'que o ~ontanto do soldado, f! achava-se na J>alaoça do 
lado do sceptro-. . Educados na admiraÇ.ão da sociedade ronionà Iii 
epOc:ba· do imperio, ·· deslumbrados pela· ineont~stuel · superioridade 
das ~uas iastjto.ições civis. sobre as rudes e incompletas 'UHnças tra-· 
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ctiCQÍOllati .da idido ·media, 01 l1tradH· aeolhja~. coin o mttmo .ato 
supersticioso as maximas da polilica despotica dos Ceaares. 

A sclencia do direito romano, á qual a sociedade civil moderna 
deve mui.to, deve talvez tudo, foi quem, para d!lsconto, trouie o 
ilb&Olutismo ás navoos d' origem gerruaruC'.a e liberal . -E' uma ver· 
dade profunda, que o direito romano foi objecto de culto supersli
cio&O e ~e fanatismo; ag6ra q~I dos povo.e nações priméiro reconhe~ 
ceu os vi cios do eystema hypolhecario, . e adoptou o melhor· re
aedio; não sti bem. nem me parece coi.<ia de grande impor&ulcia, 
e ·quer a origem da publicidade da hypolb~a pelo registo remoo· 
te· nos archi•os muoicipaes da ltalia até aos romanos, atra
vessando &oda a idade media, quer seja oriunda da Atlemanba e 
dévida ao. feqdahmo pelo interesse que os senhores tinham em re
ceber o impolto fiscal estabelecido sobre cada traosfereocia, e co~ 
brar. o louclemio e mais tributos dos· seus ao mesmo tempo colonos 
e Ya11allos; é certo, que em todas as nações l'C notam maiore& •• 
aenore. eaforcos para a publicidade; a Bespanha mostra a progtna• 
lica de D. Carlos • D. Joanoa dictada em 1039 nas c6rtes de To. 
kldo, depoi1.con6rmada por Filippe u nas ~tes de Valhadolid em 
U58, e a Prança apresenta em tõ81 um edicto de Henrique m. 
augeitaado ao rt11stro pu~lico t'ldos os contractos de venda, arrenf' 
tlameato, testableo&os • prestações excedentes a cinco escudos, que 
cabiu sete aniloi 4epoiã derogado pela inOueocia dos grandes, sen· 
do rooovado em f 606 por Sully, mini!ltre de Henrique i•, porém 
com o mesmo resultado. Estes e1forços impotentes e malogrados 
slo maniresto indicio, de quo geralmente se conhecia o mal, e pro
curua o remedio, embora a prepooderancia da nobrcsa o estonas· 
ae; e· deixando agora de parte a origem, que é incerta e questio
navel,podemos sem receio denominar allemão ou germanico o · sys
iema da publicidade • etper.ialidade por meio do registo, porque 
mesmo oi que disputaaa á Allemanh• uoa creação, não negam; an• 
tn reeoubecem, qqe só a ella 111 den · a coordenação, desinohi· 
mente, e perfeição a que cltegou o systema hoje preferido da pu
Wicidade e especiafülade, A lei prussiana de 1783 seniu de DOr• 

ma ás leis, que adoptaram o systema sennanico, e a este · respeito 
se exprime o sr, ~artens Ferrão nos ségwJi\es termos, nos .quaea 
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ao.reau1119 ama :·~ .apreciao&o~ Pelo 91~·cl'aqaella ~. 
di1 eUe, 4Hlireito 4to credor· hypotheqtrio nãO se adquire •cnlo pet 
la iD&Cripçãe nos tcgiStOs publicoi· e especiaes; os lribunaes de. ta .. 
tellas devem fazer inscrever· a hypotheca legal doa .menores; a da 
mvlher. 6 deixada ao cuidado dos paes, do . marido ou d'ella mesma; 
todas as ~ess6es bypothecarias são traoscriptas; ·a conservação du · 
b1potbeças coostilae uma magistratura de alta importaocia; .e de uma 
i11me1asa responsabilidade~ a data da petição lixa a ordem da ill&ó 
cripçio; aa .ioscripçõea provisoriaa ·são admi,tidas; uma follia .é .coo• 
sagrada.a cada immovel . sobre .os registros hypotbeçarios,. onde ·~ · 
inscreve. o; nopie. do ptoprietario, e O:i ew:argo_s .coin que o immo:
vcl é onerado; a transferencia da propriedade . dés iiqmovois não. 86 
opera seaN.o pela tran.scr\pçio, que deve ·ser · -f~ita . deatrô à i um 
awao, aliás ~ partes podem ser compellidaS a faze-laç é só ;'!';llll
do o in4livia se faz inscrevet'11ós .registos .como proprietario .. de 
wn Jmmovel, que tem. direito de .dispor d'elle, seja · q11al fdr o · li
&alo .porque o faoa; só oa actos authenticos podem ser tramcriptos; 
todos os encargos da propriedade -daTeµt · ser inscript.os ·para pode
rem p~duair o seu elfeito; e · finalmente a prescripçlo não fere 
nem· altera os cr~ditos ioscriptos. 

Mas .a .Pnissia estan já preparada para a lei . . que tJtabeleceu, 
Dio só . parque .os principios da pubticida~e ~ . etipecialidade · de>miàa• 
·"~- aa .àllemanba1 couaenrado. ~m al1u~ provinciu da .F(ança, 
n1tiscoc~. 'Uollanda, Polooia e Paizes Bàixàs apesar da queda dq 
regimen feudal e. liâ introducção do· diieito romano ; em qupfi todas 
as óatões -da Europa, mas tainbem porque . já uma. lei .anterior . de. 
fe,ereiro .de 17H tinha regulado a matoria ·das .hypothetu e coo• 
curso doa cr00ore1. Além d!ea&as . leis e Codige da Pruasia publica.; 
do 00- .teloado: de Frelierico G,ilbenne em· 179t, e addicionado ·• 
1803, e tambem as leis de H de maio e 1& de junho de HM,. 
e de 81 de ·m~ de ·183', completam hoje. o systema hypoCheca.., 
ri& da Pruisia. A. Austria reformou em 1 ns, 17 63, e t 781, e de
pois no Codigo Ciril em 1811. A Baviera em 18tt, o Wurtemberg 
em 18U, e Saxe, à Polonia._ Hamburgo, · os cantões de Beme,. 
Friburgo e Soleure, a Grecia, a Belgica e finalmente a. Bespaqbá 
adoptarUD· o systema g«manico. A scieoéia,. cujO pr~gredir iace&-
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sailta.eperfU~ sémpr.e; que:toÍ'Da·mélbor."O qae era" bOllV edt• 
pois o· trensforma ainda em· optimo; &Cm descovo!vido este system•1 
cuja applicaçãopratica v:uia,come di&Se,nasleisdasdiversas napões;que 
seguem e respeitam os priacipiOfl ~optados com maior ou · ·menor • 
desenvolvimento, sendo porém oa es&encia sempre o .. me•mo, e por 
isso se dá.110 systema, cujas base& são a publicidade e cspeeiulida
de, .o nome geral d'allemãc)e germanico. Boje a · tran.scripçilo; 011 

kasladaçio e copia do titulo nos livros do registo, ac~·se ·subsU.. 
tuida pela inscripção, que. consiste em re1istar por um .. e1lta<;to, 
que seja indicação suftlciente dos direitos existentes, da . oatnreza 
oos titulos, e do logar onde existem e podem ser. procurados ·oa 
ecumentos, que fües. disem r:espeito. 
· .. Fá Fraaça, depois do ediolo ~ Henrique 111 e das:tentativas de 
Sully ja referidas, áe9uiràm;.s~ O& eslorç('S d~ Colbe.-t; o 8fJode mi· 
Jlistro de J.uj.z XIV CGOl O edicto de.Março de: 1673, 00 aàno segUÍO• 

te: revogado pala influencia dca : nobreza; dépo!s no .reinado. de· Luú& 
xv -.m aovo ed!cto em j11lhó. de 1771 restabeleceu em parte.-0 dé 
16.73, e foi ainda auxiliad<> por uma disp~siçlo posterior de i3 de 
junho. de 1772, por~m não eM a adopção do principio da puJ>lici• 
dade, mas somente um meio. de segurar aos compradores a acqui• 
aicção dás propri,edade.c;. compradaS, .e de os tiv.rar de serem -ioquie
iados pelas dhidas dos propriewios altlerior'es, e por essa rasão..al• 
pus. parlameotos de: · Fraaça, e especialmente o de: Flandres, se op:. 
pesuraQI ,a e&Le-edic~o, . fUfidaíldo~e ,nos bons resmlta®s da põlicida• 
dej e áppoidoa ja no excoiplo do. po.vo' belga. Um• refotfna c~g· 
g«adis.Sima foi :depo.is a lei de 9 me&sidor do anno 111, que nunca 
dlegou a ter 'Verdadeira ~eeação, .nem tão rapida t1 ansicção era 
possível sem preceder o estabelecimento .. de. solidos f uodalilentos, 
411e .nõo havia; por issQ oahi11, e·foi p.ubHcadà a Jei de 11 bl'UID6• 
tio_ dô anno. 'Vl.l, adoptàodo ·a,, bases da d~ Frederico u e o~ prin.ci~ 
pios ,da publicidade o especialidad~ dispensando esta o.as hypothe• 
ças. legaes t j11dlciaes, e deiundo. em ab.erto varias Iac:ulias~ que 
de,eria preencher; qnaodo ~eleceu. o registo por ttanscripçio 
para os actos traus1ativos ele domínio e de .dire.itQs .suscep.tiveis ·de 
hypotbeca.' 

Em .UO& yeio .º Codigo Napoleão estabelecer o chamado• sãs. 
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aemt·F~. T.-ta•He da· rerorma dts leis llypetheeariu para· re. 
digir o- titulo dftl'hypoihecas, t na ct>111mii.~o do Conselho d'Esi.do 
eararregada da redacrão havia mais que diverguncia, havia opposi• 
çlo, e votos tolalmentc cootrari~. ~f . M. BigOl de Préamelicu, Tt'ôtr
cbet e oatros pronunciaram-se abert.amelíte pelo velllo · reg'imen; • 
que ·chamaram theoria ·simpte~. que desde muitos seculos fiian ci.9 . . . 
ditei&os dos credores em relaçãeraos devedores e dos credorés entre 
si, tbeorla eoDéuetodioaria ;sobre· o mais· ampla uso do direito de 
propriedade, tanto para segurar' I · !orte dos credores, como parit 
multiplicar o credito e os teeur.sos do :devedor;· theoria nunca ·alte• 
rada DO povo mais prÓfuooo na sciencia das leis: civis, cem a· cju~I 
a França tiohn éhegado, ao »iaior allgé de ·prosp:eridâde, · e· qilê· não 
podia destruir ou alterar ·sein ptejodicar a ordem ·publfoa e espeêf.: 
almente~ o· mais- sagra d& de todos os direitos. o dlretto de· propi'i~:; 
ilade. Por outro laoo M. M. Réal, TreHhard e outros'protiunciaramõJ 
se aber&árneote pela publíeidade e espéeialidade, pefo :siStema da tei 
ds bruma rio, e ein 0piliião não · menos absoluta sustentaram, que 
estes princípios eram essencialmente conservadores da 'pt'Opriedade,' 
criadores do credito pnblico ·e do credito partienlar, e · regenerado
res da boa íé e dos costumes, em· quanto que a hypotbeca clandes; 
tina e geral era declaráda o ·mais coei inimigo da · propriedade, M 
credito e da bua · íê. 

Os partidários dó · pa~siido uni pouco tímidos, · diz M; Sagot-
Lesttge, porem . fôrt~ cbin a sua expcriencia e velha practka, acha4 

vam-se em: frente dos h9mens MV'os, adeptós ainda fenentes, in~s 
contidos, das; ideias da revolução. A epocha era de · transicção, r~
gia-se contra · a força das ideias oO'Tas, · não se queria tanto como 
etlas, mas tambêrrne não queria remontar muito alto · no passado. 
Em -legislação '<'AJlllO em politrea· transigia-se; todos ~taV'am ·d'ae
cordo na necessidade de t:oostroir úní edificib duravel, mas uns te
miam empregar 'nlSteriaes m'1itO 'DOVos, cujo valor ' nlio era áicda co
nhecido, e que não eram garantidos' pela experiencia; outros temi
am o emprego de materiaes já' V'elhÓs, gasto~ e reprovados. O Co
digo Civil Francez ressente-se das dispo!lições diversas dos homens 
encarregados da soa retlacção, Neste ponto Napoleão cortou a diYer• • 
gencia pot uma transacção entre ·os sistemas oppostos, e decretou-
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set. que 'a hJpotheca tm geral fOfit p1bUcà; -'Clll' a1 OOMeacÍfJfltl oa 
v•lt1otari11i fosse sempre . especial; que a legal podeese , ser , gerei e 
occulta, concedendo apesar d'isso á mulher casada e ao menor. pre~ 
fer.eocia sobre os terceiros adquirenles e mais credore.1: Este sit~a 
mixto, nasçido das id~ias da epocha, e da nece911idatle de . Atitíaf.ef . 
opiqi~es contrarias, é o sistema francez, qae, por um lado a jusl!l 
ad!Diração peh1s novas disposições sobre varias. malerias consigna~ 
d'-' qo. Codigo Napoleão,. e por Qu~o a força das armas.,que -M. o.a-: 
f.ões conquistadas dava as leis civis dos conquistadores, 6zeram in· 
lroduzir '11Jl muitas nações, que adoptaram o direite françez, e ~ 
elle. substil,uiram ou reformáram as suas l,egisl~Qf:. , 
~ 'Mesmo, em algumas proviocias da Prussia vi.~orou a legisla~et 
rran~za. que s6 deaappar~ceu em t8U, .e os seus prlncipios f.oram 
adoptados nas duas Sicílias, na Sardenha, em Parma, nas .Ilhas Jo
D~~ •.. IM>:S .E&tados Romanos, nos cantões ~e Genebra, Vaud,. 'l'essi· 
·~ ~eufch~l e .de Valais,.pa Belgica aot~ de 1.S~t, .na TO$Cf.· 
na, .Hollanda, Luisiana, no Haiti, na Bolivia, no Brazil, e entre nós 
eip 1836 e 1837 .. 
. O Codigo Napoleão, fosse esquecimento, proposito, 011 como quer 

Mr., Troplong, especie d'escamoteação, é certo, que não decretou a 
t.ranscripção d~ ti.tolos translalivos de domioio para $1u1p•r o ç11r· 
so das ins.:ripções, o annullar o efl'eito das· po~teriores. á veada, o 
que era expres51Jmente orde~do p~la,Jei de bramario, e tínha sido 
reproduzido no proje1!to do Codigo Civil, mas foi depois supprimido 
na redação definitiva. Porem como a venda ficava perfeita eotre as 
partes pelo mutuo ai:cordo sobre a coisa e seu preço, independent~ 
mente da tradição e. pagamento, intendeu-se que a venda bastava 
para suspender o curso das inscrjpções mesmo em relação a0i5 credo
res anteriores do ve'ldedor, ·cuja hypotheca, não estando inscripta no 
tempo da vend11, não podia oppor·se ao novo adquirente. Mas um 
erro d'itppressão nos primeiros exemplares d'um disclll'80 de Mr~ Gre
nier, por este logo reclamado e emendado nos .seguintes, erro que 
in~rtia completamente o sentido, fa~ndo-o dizer o contrario do que 
tinha dito, foi causa de . se alterar a praxe verdadeira :e s11guida, por
que, tendo ca.bido nm ·dos exemplares errados ~as mios do director 
eeral dos direi,\os de registo. e~te ~n.dou .WDa circU..l&f aes conaer-
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-1ore1,1'u·;bJpothêce1; PMl que iascreYéss&m eem hesitar \cMb., 
titulos de credilos hypolherarios, que lhes fossem · apreseataclos atê 
á ltànscripçãé dos cóntraetos dós terceiros adquirentes. 

·Descoberto ó etro d'impressão e o verdadeiro sentido do discnr· 
so, como aos interesses do tiSc:o era mais proveitoso o etTo, qae ·a 
verdade, porque evitava a defrauda~ resultante das vendas ·clan
destinas, euseitou.-se duvida -entre o ministro da justiça e o da fa
zenda, e levou-se a questio ao Comelho d'Estado, que em sessão 
de 1 t fructidor do anno 13 se pronunciou pela verdadeira opinião; 
porem em aueoçio is repr<:seiltações do fisco,· cujos inleresses· · iam 
diminmr sea~ivelntente, lião se publicou a. de.-.isio do conselho d'Es.;. 
lado, ao qaal a questão foi de novo S11bmettlda em t 1 de março de 
18&.6, quando se tratava da redacção de6nitiva do Codigo 4o Pro
cesso. 

O Conselho,· lliz M. Locré, fez vaõs esforços para: ·manter a soa 
decisão; forçoso lhe fói ceder. Mas oomo era duro redigir um voto; 
que realmente não era o seu, alguem propoz inti:oduzir no Codigo 
do Processo altJUmas disposições, que consagrassem esta ·atteraçlo 
do Codigo Civil, e assiín nasceram Qs artigos 83' e 835, quo, per. 
arittindo aos credores hypothecarios a inscripçlo dos seus · cmlitos 
depois do acto ti'anslalivo de propriedade, e ainda quinze :dias de· 
pois da transeripção d'esse aclo, vieram fazer, que a insctipç10·1e 
não suspeadeS&e nem pela venda, nem ainda pela transcrii>ção do 
contracto, a qual ser\tia só de ponto de partida para marcar o pridci
pio· do praso, dentro do qúal o direito do credor subsi,iia inteiro, 
mesmo contra o novo adquirente; gosando de todas as suas prero
gativas; se vi nu ·inscrever-se antes de findarem os quinze dias. Desta 
rorma era po8sivel bypothecar validamente uma propriedade depois 
de a ter vendido. 

Para remediar estes e outros iucoµvenientes se Qomeou cm t 8'8 
uma commissão para reformar . o sistema bypothecario do Codigo, a 
f(Uill, votando. pela adopção da publicidade segundo a lei de bruma. 
rlo, publicou os seus trabalhos pouco antes da revolução de 13'8, 
em coilsequencia da qual f'>i em 18&9 nomeada outra commissi-0, 
cujo parecer deu togar a uma · larga e luminosa discussão na assem· 

' ' 
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blea legislativa, 11ne todavia foi dissolvip •em cb~r a 'co~Terter em 
hfr a refórDJa,. que se propunha •. 

Chegou finalmente a lei de !3 de março de t 851, que priaci;. · 
piou a vigorar no t. 0 de janeiro de 1856, a qaalfoi· o primeiro pas
so oo caminho do progresso em materia de hypothecas. 
· · ·Os seus priecipios diversos dos estabclccidos tanto pelo Codige 
Napoleão, ·como pelo Codigo do processo, são todavia, ainda que 
cm parte mais desenvolvidos, os mesmos da lei de brumario do anno 
VII. 

Por ella. são sujeitos . a ti'anscripçãu todos os act.os int-er oioo• 
translaliVos . de propriedade immovel ou de direitos . reaes sásoepti
veis .d o·hypotheca; todos os actos que involvam renuncia d'eslies 
direitos; toda ,a sentença que julgue a existencia d'uma convenção 
verbal da mesma natureza; toda a sentença d'adjudicação, excepto 
sendo proferida sobre licitação d'um coherd.oiro ou d'úm con5orte; 
todos os actos constitutivos d'antichrese,. servidão, uso.e hahitaÇão, 
e todos os. que importem renunçia d'estes direitos, assim como to
da a sentença, que der.tare a cxistencia delles em virtude de coe
.\'enção ycfbal; arrendamentos por mais de desoito anoos' ·e nos· de 
men0to dor.ar.ão todos os netos, ou sentenças, que mostrem paga 011 

c~o. de eomma equivalente a tres annos d' alugueis ou rendas adi
antadas ou não vencidas. Alem d'i~to manda, que toda a sentença 
de re&0luçio, nullidade, ou rescisão d'um acto transcripto, seja an
notada á margem da. transtripção deqtro d'um mez, a contar desde 
o dia, cm que tiver transitado em julgado. Declara expr~mente, 
quo os direitoi; resultantes dos act66 ou sentenç~ obrigados á trans-

. cripção, só depoi~ desta podem ser oppos&os a terceiros,· que tenham 
direitos sobre o immo•el, o. que os tenham conscr.vade ~m confor
midade com ns leis; e que depois da transcripção os credores pri:. 
riJegir.dos ou hypothecarios não podem requerer ioscripção sobre o 
proprietario anterior, á excepção do vendec!or e do consorte, cnjos 
privilegias podem ser utilmente inscriptos dentro de quarenta e .cin
<'O . dias depois do aclo da venda ou partilha, .não obstante qualquer 
transcriPtãO, que dentro d'csse ptaao se ra~; revogando finalmente 
os artigo& 83' e 831$ do Codigo de processo civil, e fazendo de
pender a acção resolutoria do vendedor por falta de pagamento do 
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' ·preço da datação d& prlvilegiói nno podendo ·depois ·da · eiliurção 
-deite exercer"'Se em preJuizode terceiros, qno em ,;r~90ãô1 ao JM>YO 
adquirente ténham adqilirido direitos sobre o. imnioYel, e. os· tenb1m 
1:onservado em :confermidade das leis. 

Pela nova lei só a transcripção obsta ás ioscripçiles dós '.croditos 
priviligiados e hypothecarios, salva a eimipção .m~ncioniida, -dentrb 
do praso de quarenta e cinco dias, e funda .assim na pubhridade:ás 
elfeitos em rela~ão a' terceiros. .. ' : ' ': ' 1 .• 

N'este ultimo periodo é bem sensivel, (jUe a propria Fran~ .é 
e primeira ~ COodemnar e aband~mar .O. cbaQJaQo S}!St&OJ.a , ÍfllQ\:M,, 
.pptosimllllldo..se ~o systema· germenico, .pele .q~ · o· sQb1tilue. ~ 
.nova lei de !t de março de 1858, que reforllit>tl · O:· pr~e"1o civil 
·.sobre o .. coocurs.o de credores e distribniçã~ · ~o · P'*' lffltl 1trr~a~t
~s judiciaes d'immo.veis. é· mais uma. ptóva, de ~anto-.recoe~re 

a superioridade do.systema.allcmio, :e sent.e.a.:nece!6idade de ·ga
rantir os direitos adqu\ridos segll8do ~ est,ado ;d()&. ~egiis1~. e d~ 

dar segurança pela certeza da propriedade,e 1!6 IQais QDJ. · ar{;um1u1~ 

. foss~ preciso para o que já ·repu\amos ev~nJ,e, . o iilJei~!fqimedi~ 
-to d'~tas . reformas·no Credit Foncier, que: em ooi:o togar mP.s~ 
remos, é a. J'ti..da. experieocia, que ~raliclJ!llenLe -demoni;~r~· a . ver:-
4.ade da ,mais :e,cce!lenle tbeoria. . :: ,,, 

Expuz os· •res .. syslcmas., romano, gerllJQ~ e fr.an11ei{,-0 ·t!?n@ 
mostrado, que o primeiro. eslá hoj~ reprov.at:lo e cend~mnado, :e <}lfB 

.a Ftaoça n'ào tem já 1> systema .frapcez, devo u•a . v~ rua ia repe
tir; laa só um &}slemlf acceitavel, este systema é o .~r~co . . Es
.ta ~ade. fei comprebe:odida ~ bem ·e~ecu~ada P,ela. nos~ .visin~~ 
Hesp11t1ha, que na.sua lei de· 8 de fevereiro de··t861 ex.c~l~ c as 

naçõts1 que a tinham prece<lido,.: cstabeleça.udo. wna ,reforro,a coor 
pl~ta e· methedica, que; se iem. d~feitQs, porque n~o. podem dei;lar 
de es ter. as coi$as ·humanas, mereceu todavia dás p'ssoas mais · com
petentes o raro elogio de · ser a. ultima · expressão . da scienoia, no 
·estadn em ~e ·esta se. acliava,. quando a lei foi redigi4a: pQde di-
zer-se UQggerado o. louvor, ;mas Dilo póde negar-se, que . de todas 
as r~forina!I hYJ.~otbecarias é a de · HespaDha a mais :perfeita. 

· E' )á tem,po. de considtirarmos. o nosso paiz. Se qaizermos re
-meatar á antig\ltdade, temos-de. nos. réunir á.llespanba, e indagar 
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a na ·historia, pois o que boje era Portugal. :$ d'aalel, -com., dis 
& sa:. A; Berctalane. incloido D.o todo das var.ias sociedades peoinsa
·lares; na penloaula, cujas mudanças e revoluções, cujos habitado
res, diversos cm raças, em costumes, '3m linguas, se ligavam toda-
1ia complexamente na successão dos tempos por um ftcto coostan
t&--06 limites topograpbicos do nsto uacto de terra entre 01 

P)Tineus e o. m1r. 
O territorio cm que á occupação . ibero-celtica . viera sobrepor-se 

a tOIOnÍ&afiO greco-phenicia, e Jepois O dominio successivo· dos 
drtbagioezet; dos romanos, dos g~rmanos e dos ·arabes, .. era COID 

fequenas dift'eren('B'S o mesmo, ·em qae-depois imperara. os reis de 
.eastella, e muito ·1111i1 depois que o Arâgio e a Catalunha se a~ 
·gtegaram ao 'fasto . corpo da mon archia héspánhola. Deix~os pois 
·faHâr os isn. Lnema e Monta1ban; a quem os . distincto8 COQJmen-
1adores ·da ler de ·Bespanba chamam dois dós ·melhorenractactistas 
moderoO!I. O po•o romano, dizem elles, depois de ter subjugado o 
·mundo pela :força das ·armas, conservou as soas_ conquistas pe_la :si
·bedoria dàs suas · leis. No 'tempo de . Augusto · deu • BeFpapha os 
lillimos-.sigoáes da aua independencia, ·porém desde então · perma-
11eccu submissa ao ·governo imperial. Os seus cidadiios di'ICidiram com 
es de Roma as honras da magistratura, e tambem a pUrpora .dos :im
·petadores; as suas po,oações, em cuja máior parte regia~ o · direito 
·1talico, ·ostentaram-se ricas e florescentes. · 

· Com eff'eito no tempo do imperio romano a Hespanha esta''ª· coberta 
de estr"as, aquedoctos, rontes e trabalhos publicos de todo o senero; 
o município era quasi independente, o principio do «ienso : territó
riar erà applicado á formação das .carias, e o povo cQncorria mui-

1.as vezes com o senado das cidades nos actos foiios em seu nome. 
Havia os cont>tntus juridici, · ou sesstes dos presidentes das pro
-vincias e seus acces5orcs em quatorze cidades da Hespanha, e 0$ 

con.,enttu prO'Mncia/11, que eram assembléas ordinarias annuaes de 
depiJtlldbs ·das cidades pare tractar d98 negocios da província, e 
maridllr d"putações ao imperádor fazer . as· suas representações. · 

No fim do 1v secolo toda& estas instituições estavam · já em de
·cadencia, não 9Ó porque o despotismo .dos imperadores em virtude 
d'exigencias excessina tinba:toruado oa cargos m1micipaes 'odios0& 
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to poYO e peftdOI IOI qu• OI tterciànl, mas támbim porqae 1 · CID~ 
tralisaçlo adoptada tornou as assembMas · pronnnaes·n'lim ; aimple. 
intermediario das cidades para com o imperador; ·a organisa~fo muni
cipal enfraqueceu, e quando o poder imperial qaasi deuppareceu~ 

as assemblêas não tinham já consistefrcia nem força, e como · a oti:. 
gem de que dimanavam, oomo o centro· a que 'tendiam, ti'tlham de
cabioo, e agoriisavam. Quando em 409 os Vandalos, .os Alanos ~ ós · 
Suevos passaram os Pyrineus, era este o eslatlb da liespanha, · que 
'tlles vieram · occupar, os primeiros a Galliza e Andah11ia; · os· ~
gundos a Lusitania e Carthagena; e os terceirós a GaHiià, 'onde ton. 
deram um reino, que permaneceu -distincto até 585. Regia ·tólio ~ 
direito romano, jtU italiet1m, de que já demos nóeicia; . . . 

Em virtude da paz êelebrada com o ·imperador Bbnorlo~ ' Wal
lia eleito reí dos VisigOdos em 415-i t 9, tendo acceirado ·a 'ondic;. 
çlo de guerrear os outros barbaros estábelecldos na fie1pa11ha, fói 
auctorisado a estabelecer-se ·na AquitaMa, ftltoo a· sua resideocia éill 

Tolosa, e d'abi fez a guerra aos aláoos e aos vaodálos. Os tbliJl'" 

nos entraram outra Tez de posse d'uma parre· dá BeS'paft'lla ê esta~ 
beleceram-se· ·os godos de Wama misturados· com os ala'nos nà Tar~ 
taeonense, e d' esta mistura veio o ·nome ii· Catalunha (Cafaulanin~ 
Goth-Alani). Os visigodos vencedores governavam~sei pelo Codigo de 
ToJosà,· collecção escripta das suas leis e ooslumes, compilada por 
ordem d1:urico; 5.0 rei dos visigodos, ·qué reinou ·em l6G~t8t,Lt 
os :vencidos foram governados pelo CoJigct Alarica110, extrabldo ·dai 
leis romanas, (code:e Theodotianul publicado em U3 por . Theodo-
sio, code#1 6regorianu1, · code:e Hermogenia;1us, Paáli' .stfllttati~ t 

Constitutiones imperialer depois de Tbeoltosio) e pu~Jrcado. :pot 
Alarico 11, que reinou depois d'Eurico em 481-507. Este codigo 6 
mais vulgarmente chamado Breviarium Aniani. . . · . , , , 

Desde :este acto dªAlarico a legislação rbmana foi .. renováda e 
acromodada â monarchia dos godos, de cojo rei- d' abi em daanae 
dimanava. · ·· · · .. .. 

Fót depdis da mort, d'Alarico n,.que:trasido :amda ~reanga·pa-
ra a Bespanba :seu filho ligitlmô Amalarioo, Gelialidto,: filho natur.al 
loi iei da Gallia. Desde este mo•ento a monarcbia ·dos/ visigodos 
deixou de ·sei'. gaalen p~ ser ·heapaahola;: Allllarico reinoa .nlt 
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juizo Qão vee.m quaes são os encargos que pesam sobre o immo,el 
do tutor? Pois o registro provisorio não é patente e não represen
ta o encargo? Comq póde pois illudiMe o conselho de familia? E 
se a despeito dos cncugos do registro provisorio ainda assim defe
re a tutella, é então por outro prindpio; é pela confiança pessoal, 
prescindindo da garantia real, o que póde lambem fazer segundo as 
disposiçlies do . projecto. 

O argumento pois não podia fazer-se senão por uma confusão 
incrlvel dos princípios dó projecto com a doutrina das bypothecas 
tacitas completamente banida d'este asssumpto; e quando se relata 
um projecto, e ·se desconhecem tão fundamentalmente as suas dis
posições e li. verdadeira theoria em que elle assenta, fica-se pouco 
auctorisado para r.Jassificar de absurda a opinião alheia, em que ba 
de ser difficil encontrar erros tão evidentes, e lapsos tão indescnl
paveis 1,, 

Segue-se o digno membro da commissão Albuquerque e Ama
ral, que impugnou a proposta do s,r. Gavicho sQbre o registo do do
mioio; transcrevo parte do seu proprio discurso, e considerando-e> 
parte integrante do parecer da commissão, voltarei de novo ao as
sumpto para mostrdr, que não ba no juízo que fiz a menor exag
geração. 

«S. ex.ª apresentou uma outra moção, querendo que desde já 
se considerassem comp simples detentores os proprietarios que não 
registassem o valor da sua propriedade. S. ex.ª quer que desde já 
façamos um cadastro. O meu illu~trado collega é bastante lido na 
estatística do~ paizes mais adiantados, reconhece que ainda em par
te algqma o cadastro chegou ao grau de perfeição que era neces
sario, e se isso se não tem conseguido nos paizes mais cultos, nós, 
principalmente estando sugeitos a uma legislação tão incompleta 
oomo é a legislação hypothecaria, tanto no direito civil como no 
commercial, não podemos desde já fazer uma transicção tão rapida 
que vamos estabelecer um cadastro onde se relacione toda a pro
priedade. Estou certo de que passados alguns annos, depois d'estar 
em execução o projecto que discuti~os agora, a propriedade ha dC' 
estar registada quasi na sua totalidade, porque não admiuimos que 
se façam contractos de transmissão de propriedade sem o registo, 
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nlo adminimos que se adquiram direitos por meio da posie sem o 
registo, nem se intentam acções em juizo sem Cil.a COl'.ldieçio; a 
cooseqoencia logica é:_que passados alguns annos havemos de ter 
o registo da propriedade, não tão adiantado como o illustre dctiu
t3do desejaria, mas n'um estado que já satisfará ás necessidades 
d'este serviço.•· 

Não é possiv(l) mostrar com mais clareza a ideia, que fazia a 
tal respeito este distincto . membro da commissão, que n'este ponto 
a representou; e é diffi.cil commetter erro igual, andar tão distante 
da verdade, desconhecer tanto· a doutrina, sobre que se legisla, co
mo o fez a commissão. 

Pelo systema da commissão a propriedade podia estar toda re
gistrada, podia estar feito o tal cadastro, sem que esse estado sa
tisfizesse as necessidades deste serviço, sem que tal registo desse 
certeza da propriedade e de todos os direitos n' ella quanto a ter
ceiros, unico fim principal, attenda-se bem, unico fim principal em 
leis d'esta natureza . Pois que seria tal registo para o proprietario 
senão a formalidade ridícula, inutil e odiosa de que acima fallei ? 
Que importa ao proprietario e ao capitalista, e a todas as relações 
e contractos partictílares, que a pri.lpriedade esteja ou deixe d'es
tar inscripta d'cssa fórma, sem que a inscripção·seja o titulo unico, 
que a terceiror; é licito oppor? De que serve o inconveniente, se 
negam a vantagem? Como acceitar o trabalho, se recusam o provcit_o? 

E não temeu a comrnissão chamar systcma allemào a essa crea
çâo d'umi imaginação desvairada, a uma- invenção ma, a uma coi
sa que não é systcmà, mas só a contradicção e negação de todos 
os systemas racionaes e conhecidos; não temeu fazer injuria á sci
encia, e fez aggtavo á razão. Esse registo tão odioso, como inutil, 
que a commissão imaginava, similhante á descripção dos inventa
rios e a rol de lavadeira, essa forn:iali<ladc sem significação juridi
ca, esse trabalho sem garantia, essa vergonha que a camara dos 
dignos Pares evitou, honra lhe seja, á nação portugueza, não é, 
nunca foi, não póde vir a ser systema; nunca existiu cm parle al
guma; é preciso, que não illuda alguem, que por casualidade veja 
só essa parte da discussão na camara electiva; é indispensavel sa
ber-se, que a duração d'essc DO\'O invento foi ephemera, que o cr-
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ro foi. transilorio, . morreu logo; ~ «;1ue boje felizmente, ; a . v~~ 
dade está na uossa lei, ainda que já violentada e _impedida 
po~teriormente a sua immediata applicação; e . ainda .que, para so 
conseguir Coi preciso uma surpres;i,. foi riecessario a camara âlta, 
aproveitar-se da confusão ou faltq <l'idejas, q~e ha\:ia na ~omniis~ 
são da camara elcctiv:i para lhe fazer adoptar, (inimitavel e nunca 
vista incoherenria !) o mesmo registo do dominio, que por tão po
derosas razões tinha recusado ao sr. Gavicbo, e que logo depois ac
ceitou por não ser alteração de tal ordem, quo repugnasse d inten.
~ão fundamental ·da reforma hypothecaria, confessand() assim impli
citamente a verdade;-que o systema inventado pela commi~540, 

que . a recusa. primeiro decretada, repugnqfJatn á intenção funda
menlal da reforma hypothecaria, verdade de primeira intuição para 
todos os que têem simples leitura e algum conhecimento d'estas 
máterias. · · 

E com effeilo a invenção da commissão, o registro sem que ao 
dcminio inscripto se de em relação a terceiros ligilimos adquire~

tes o certo, seguro e infalliYel effeito de garantir a obrigação, 
que esse terceiro a<l<Juira e inscreva, e de a garantir com exclusão 
e iudi:!pendcntemente de tudo e de todos, que até á inscripção não 
constem do regislo; o registo do dominio, quando tal se .não garan
ta e sustente", é, digo-o outra vez ainda, uma formdlidade ridícula, 
inutil e odiosa para as relações particulares_. 

· O erro da commissão veio de não distinguir as raias, que se
param, e é indispensavel que separem, o registo hypothecario- do 
cadastro propriamente dito; ambos têem uma 1Jarte commum, teem 
porém fins diversos, e de~·cm ter diversas condicções. A confusão 
d'ideias, a falta da indispensavel distincção n'este ponto, é causa 
fecunda d' erros e de prejuizo~ irreparaveis; d'ahi vem a· imperfei
ção dos cadastros nos paizes mais adiantados, e d'ahi Vt!m a impos
sibilidade de os fazer, cm quanto a parte fiscal do estado se .não 
separar completamente da inscrip~.ão e seus elfcitos rclativamenteá , 
certeza dos direitos particulares. Por certo que, se no n;gisto hy
polhecario considerarmos só a discrip~ão parcellar da propi:iedade, 
seui; limites e confrontações, consideramos a parte cadastral, que o 
registo precisa de Ler, e encontramos a parte commum ou similhan-
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te; porém se atlendermos ao fim e eft'eitos da sua crcação ha'icmos 
de rec.()D}ieeer., .como om outro togar· fica dito, que ·o cadastro se 
creou e : applirou- prineipalmente. para ª" distribuição do imposto e 
para· regular as·relaç6ts dos particulares com o es~do em beneficio 
da admipis&rnçio pllblicà, e que o conjGno&o dis disposições ten
dentes a esse fim .. ae . denomina oadastllo propriamente dito; em quan
to · que, o ~m di); registo hypothecario . é dar certeza da propriedade, 
de todos. os, direitos n:'ella, .de tod~ '.OS contractos e relações pir
ticulares, que n'ella hão de .. encon~rar •a .sua 'l'ealisação e cumpri• 
meoto. Assim o effeito da inscripção em relação . a terceiros; que 
no cadastro, propriamente· dito é · inutíl; inconveniente e impos8i
vel, e a parte essencial, a_primeira condicção1 a .base indispensa;. 
vel do registco hYJ>othecarto, que se. Jlão obtem, , e que é impossi
vel. sustentar~ ·logo que se lhe ·não retire completamente a inter· 
venção direeta . do euado~ · , 

Mas a commissão da coma'ra electiva out~ vez abraçou a nu
vem pela DeuS1l~ e rcpetiit· ct triste espectaculo1 que uma vez tinha 
dado, de tradtnir e-copie.!.' textualmente as r&Zõcs da commis~ão de 
Despanha para as applicar, e adduzir como argumento, cm favor do 
eootrariO:,, do· extremo 'opposto, do inverso exactamcntc do que se 
tinha seguido em Ucspanha, d'aqnillo para que laes razões foram 
crettdas, d'aquillo que cllas provam, e para que procedem e con
vencem ! Póde isto acreditar-se? A razão leYanta-se contra o testi
munho dos sentidos, mas tom ·de ceder, porque a Yista faz fé . 

A. commiS!!ão de Hespilaha estabeleceu o registo do domínio e 
(Odos os seus elfeitos em relação . a terceiros; para o obter e susten· 
tar retirou ao estado toda a intervenção dirccta no registo, e deu 

- pelo ter estabelecido as mesmas razões, que a nossa commissã& 
foi copiar pelo ter rcgcitado! A nossa commissão regeitou o registo 
do domínio, cujos cffcitos ignorava, e para provar a regeição tra
duziu as razões, qi.;c cm llcspnnha tinham fundamcntádo a ado· 
pção! D'este pbenomeno, d'csta opp0sição entre a nossa commissão 
e a de Ilespanha, que dos h10smo;; principio!; tiram con~cquencias cxa
ctamente opposta~ . ternos j:\ repetida e triste prova, de que nos não 
resulta gloria. 

Melhor convencerá um C"<cmplo. 
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Admittldo o registo do dominio, cu p0580 registrar como mioba 
uma propriedade, que na verdade o não é, se tenho um titolo, com 
qne possa obter o registro; depois posso onerar, hypothecar, e 
alienar essa· propriedade, e o novo adquirente faz inscrever no r~ 
gisto sobre a propriedade o direito, que adquiriu, e q1e pode su
geitar a novos onus ou alieneções, que successivamente se irão 
inscrevendo. Chega um momento em que, demandada a proprieda· . 
de por seu ligitimo .dono, ella lhe é mandada entregar; chegou a 
occasião de comprehendcr, avaliar, e julgar os dois systemas. 

Pelo direito antigo, (e pelo novo de registo que a nossa com
missão inventava,) o verdadeiro dono vinha receber a propriedade 
livre das hypothecas e dos onus, e independentemente das aliena
ções inscriptas, porque quem alienou não podia alienar, quem obri· · 
gou não podia obrigar, não era dono, dispoz do que não era seu. 
Esta era, ninguem o ignora, a cau~a da ~ncerteza e desconfiança, 
que 4esacreditou a propriedade, e determinou o afastamento dos 
capitaes, porque os credores com a propriedade, que fugia, perdi
am o seu dinheiro; os adquirentes perdiam os direitos prediaes; 

• que tinham adquirido. Â. nossa commissão renováva o offerecimen
to d'esta bella prespecth'a, e era este, diz ella, o meio d'asscgu
rar o credito, transformar as condicções da propriedade, ·firmar a 
boa fé das transacções, e pôr' pela certeza das garantias, o capital 
ao serviço da terra. E' preciso que ninguem se illuda, e se alguem 
estranhar cm vista d'estas razões, que o meio -de transformar as 
condicções da propriedade seja deixa-las ficar no estado antigo, no
te, que a nossa commissão não ligava ideia á! palavras, que empre
gava; que as não escolheu para exprimir convicção propria, mas foi 

-enganada tradusi-las da lei de llespanha, onde estavam para provar 
exactamente o contrario da applicação, que aqui lhes dav:am, por
que a commissão de Hespanha declarou, que a primeira questão a 
resolver tinha sido decedir, se o projecto de lei devia limitar-se á 
reforma do systema hypothecario, que se observava, ou ser cxten
si"ro a assentar a propriedade territorial, todos os seus desmembra
mentos, e modifica9(1es em bases mais seguras, que as antigas; que 
resolveu estender a reforma a este ponto lambem, porque não po
dia ser d'outra maneira, visto que a condicção mais- essencial de 
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todo o sJStema hypotbecario, -quaesquer que sejam as bases em qua 
descanse, é a certeza, a segurança do direito de propriedade; pois 
se este se não registro, H as alterações que occorcm no domioio 
dos bens immoveis se não transcrevem ou so não inscrevem. desap
parecem todas as garantias, que pode ter o credor hypothecario, e 
o obra do legislador, que não estabeleça este principio, não pode 
subsistir, porque tem de cahir esmagada pefo peso do seu descredi
to. Não haja pois a menor illusão, a sentença da nos,;a com1nissão 
abi fica lavrada por aquelles mesmos-, cujas razões d!a foi bu~c .. r 
para seguir caminho opposto. 

Pelo systcma allemão, pelo systema da lei de Ilespanha, pelo 
unico verdadeiro cujos princípios hoje inconteEtados determinam as 
reformas hypothecarias, a inscripção no registo ~é o unico titi..lo, 
que pode oppor-se a terceiros, de forma que para se saber se aquel
le que se diz senhor d'um direito predial ou hypothecario, o é na 
realidade, consulta-se o registro, que se torna a prova nnica, sem 
a qual toda a pertenção é chimerica, toda a posse se liinita a uma 
detenção sem valor nem significação jurídica. Diz-se ao proprieta-• 
rio: &ens a propriedade, .que a sóciedade tem obrigação de reconhe
cer e proteger, mas que tem o direito de .regular; o direito, para 
que possa ser respeitad~, é preciso que seja conhecido; e para ser 
conhecido é forçoso, que se manifeste por um signal sensivel; que 
se revele d'uma maneira, que impressione os sentidos; n'uma pala-· 
vra que appareça no mundo material com um titulo d'existencia e 
de realidade: esse lilulO, pelo qual a sociedade, que regula o teu 
direito, te reconhece, protege e garante a tua propriedade, é o re
gistro; vai ahi manifestar o teu direito por um sign31 sensível, re- · 
vela a soa existencia, para que seja conhecida; só a troco d'essa 
formalidade extrinseca a sociedade concede a sua protecção; d'ahi 
depende, e desde ahi se conta a existencia do direito em relação 
a terceiros. 

Estabelece-se um praso rasoavcl para que todos registrem, o 
dá-se a todos o meio de o fazer, e findo esse praso, o problema es
tá resollido, a certeza está obtida; o adquirente, o prcstamista, que 
ae aproveitáram dos rec~os, que à lei lhes faculta, não correm o 
menor risco, porque nenhum direito real, 'nenhum encargo, nenhum 

• 
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facto de toda e qualquer· naLu:cza, que possa depreciar ou affectar 
o immovel, lhes· pode ser opposto, se não constava do registo, quan
do e}lcs se inscreveram, porque tudo o que não está inscripto w 
considera não existente para com ter~eiros, é direito iuorte, q11e só. 
pela inscripçào se vivifica principiando d'abi a sua exis~Cl\<;ia. O 
pcrtendcnte á face do registo ,.ê o predio, de quem é, e quanto~ 
encargos tem a satisfazer, e contracta com a certeza de ser. prefe
rido a todos e a tudo segundo a or~em da sua io~ripção. Se alg9em 
deixou de inscrever o seu direito, e·d'ahi lhe resultar prejuízo, im
pute-o a si e á sua omissão, e não á lei, qÚ~ deixou de cumprir, 
e em que, se a cumprisse, encontrava segura garantia; pois_ mais 
justo é, que qualquer soffra as consequenci~ -do proprio facto, em
bora o prejudique, quando linha o meio de evitar o prejuízo, do 
que soffrer esse prejuízo . um terceiro, que ignorava a existen<:ia 
d'outros direitos, que não conhecia; nem.:tioba.meio de oonhecer. 
Aquelle que deixa d'i.n~rever o seu direito, e o conserva occulto 
sem se aproycilar da garantia, que a lei lhe o1Tcrece1 pode cooe~r
rer para illudir um teri;oiro, que engaoádo pelo estado apparente 
do registo contracte sobre a proprieilade, julgàndo-a. livre; e neste 
caso mais jttsto é, que Q . prejuízo . recaba sobre .quem pracl.icou. a. 
ommissão e podia evitar o damno, do que .sobre quem acatou as dis
posi~õcs da lei: consulLando o :registo, e não podi~ . evitar o pre
juízo por não poder conbeeu·o direito, que o senhor delle · occultava. 

Em face um do outro os dois systemás,. é fooil arnliilr e J\llgar 
o merecimento, prever as consequencias .nctessarias .. de . cadà um. 
Do primeiro vem. a incerteza e a du~ida, e o dtsaJiedito antigo .não 

·cessa, continüa: do segnndo vem a certeza,. a garaaatia: iof.allivcf,. e 
a facilidade de crear e desenvolver o credito predial; o maior lie
nefirío social. Não é licito hes;itar. 

Advirta-se porem, que O' eO'eilo da inscripçlio ·no registo !Ó se 
dá cm relação a terceifos, e não entre os proprios contractantes. 
em relação aos quaes o mutuo ronsenso segunde as formalidades 

· legaes, mas Independentemente de inscripção, determina e regula 
a transmissão dos· direitos. São estes os · principios da philosephia 
do direito, qoo religiosamente .devem ser. observados, Q só quando 
.terceiro5 são prejudicados pela falta . da. !fór.malidade exterior, que 

• 
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occulla a transmiss5o; é que os· princípios s!)ffl'em cxcepção, como 
fica determinado. · . 

N'este estado pàsso11 o projecto da' camara electiva parà a c'ama
ra alta, e nós que o temos examinado nos erros maiores, mas não 
em todos; não deixaremos d'achar justa e bem merecida a censura, 
com que o digno- Par Seabra o recebeu, «Não sou hospede nestà 
matéria, ha milito que .ª estudo com toda a attenção; porem o pro
jecto que se apresentá não é nenhum dJ:! projcc:tos, nenhuma das 
leis que eti conheço, mas sim uma ·mistura de todos que cu não 
quero caracterisar, ruas que na discussão terei Jogar de o. fazer." 
·:. As palavras dl> digno Par eram justas, e a sua applicação bem 
merecida, pois na verdade raríssimas vezes se apresentará um pro
jecto, depois de discutido artigo por artigo na commissão de 1.egis
lação e appro:vado pela camara elcctiva, ·em estado tam lastimoso, 
sem ordem, ligação nem éoherencia, sem razão de ser, contrariá
do pelos proprios· argnmenlos coni que o fundamentávam, e reve
lando á primeira vista impossibilidade praclica, porque a sua appli
cação por absurda era impossível. Digo mais, nunca se apresentou 
projecto tão eirado e contradi~torio, e é difficil, que se apresente 
no futuro. O pensamento determina t~m pjntara a unidade do qua
dro, oos livros a coherencia e ligação das doutrinas pela harmonia 
das ideias; o pensamento, essencial n'um livro, é indipensavel n·u
ma lei; constitue a intenção do legislador, a que a applicação pra
ctica tantas vezes tem de recorrer. O pensamento faltava comple
tamente no projecto, ali não havia inten~o do legislador, que era 

· O primeiro a desconhecer a sua obra, a ignorar-lhe as consequen
cias necessarias; ali não havia mesmo p<insamento possi~el, porqnc. 
o que era copiado era mal copiado; adoptavam-se para uma mnteria 
as disposições d' outra, dando à esta o nome <l'aquella e vice versa; 
dizia adoptar-se um principio, e estabeleciam-se como lei consequen
cias oppostas, que de m.iis a mais eram defendidas com os argumentos, 
com ·q~c a scienc:a as impugna; finalmente reuniam-se elementos 
beterogcneos, impossíveis de corilbinar, e tentava-se decretar a com
·bina~ão por lei. O projecto era uu:a vergonha,· .não das qae por 
falsas apparencias podem illudir e fascinar, mas uma vergonha tris
te, pobre, sem merecimcnt~ nem illusão; movia a compaixão, mas 
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não in~piraYa interesse. E cu não censuro o projecto, advirta-se 
hem, por copiar as leis estrangeiras, porqu.e cu sei, que leis não 
se inventam, mas que se imitam, que se combinam, que se har
monisão aos costumes dos povos, e mesmo que se copiam, e devem 
copiar. quando lhes podem convir; a razão nào mand~ deiJar de 
dar a um povo uma boa lei, porque é ja d' outra nação, nem con
sente, que primeiro se prejudique ou estrague só para a dar dilfc· 
rcnt~; pelo contrario exige, que, quando não possa aperfeiÇ-Oar-se, 
se conserve intacto e pleno o que é bom e relativamente melhor. 
Longe pois de ser essa a causa, eu censuro o projecto pelo qu3 
inventava e pelo que não sabia copiar; pelo emprego de palavras, 
a que liga'"ª ideia inversa da verdadeira, e cujo sentido era inin
tilligivel para quem appreciasse a significação segundo os principios 
da sciencia, e não segundo os erros da commissão; por proclamar 
a adopção da publicidade e especialidade por meio do registro, e 
declarar Jogo que não seguia o systema allemão, o que era querer 
ser e não s« ao mesmo tempo; por ver no systema allemão ~ or
gaoisação do cadastro e não ver o elTcito nccessario e unico do re-
gistro nas leis d' esta na•.ureza; por dizer, que não queria o cadas
tro, e estabelecer logo os cffcitos do registro extensivos ás pessols 
do contracto, disp~sição 'inconveniente,, prejudicial e subversiva, 
que só defendem os fanalicos do ca<lastro e d'um censo rigoroso, _ 
mas que é inconciliavel com os direitos e com as necessid~des da 
propriedade, que por isso a lei de llcspanha com especial mcnrão 
rcpelliu, e que felizmente o digno Par Seabra fez retirar do projec
to, conseguindo-o toda,·ia á custa d'exforços e depois do auxilio do 
sr. Fernandes Ferrão; por copiar disposições, que dimanando como 
t'Onsequencias necessarias dos princípios, que a commissão dizia re
geitar, nunca poderiam ser combinadas com as consequencias ne
cessarias d'esscs princípios oppostos, que dizia estabelecer, pois o 
simples bom senso ensina, que a lei, que não admitta os effcitos da 
inscripção, não pode sem disparate copiar disposições das leis da 
Belgica e da llespanba, cujo mecbanismo se liga essencialmente a 
esse effeilo; e da rnestna maneira que, decretando a publicidade 
absoluta das hypothecas legaes, não pode copiar artigos do Codigo 
Napoleão, que a dispensa; seria pois neccssario, que a tommissão, 
creando o seu systcma, creasse tambcm uma serie de disposiç.ie 
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p-ivativas, que del~e fossem dedutção Datural, para poder aprcse11· 
tar um projec:to, que, quando fosse errado, i>elo menos fosse cohe· 
rente e harmonico comsigo mesmo, thcsse unidade e rerelasae um 
peosamento, em vez de ser uma .mistura eontradichria e repugnan
te, impossivel de comprehender e executar. 

Se a camara $lia se limiLasse a copverter em lei o projeoto, 
que a commiisão de legislação apresentou e Linha já feito approvar 
na cawara electiva; se fossem mandadas execa&ar essas disposições, 
a sua execução seria um Oagello, uma calamidade pllhlica, a sub
versão. das relações de sociedade e de familia pela .confufão dos di-

. reitos de propriedade, que a lei abrangia cm todas.as.suasrelações;. 
porem a camara alta al&erou completammente o projecto; transfor
mou, é o termo proprio, n'uma lei praticaYel .e exequiv.el, posto 
que imperfeita, o que só era inintelligivel, cootrasenso e injutiça, 
e fez d'alguma utilidade a mesma lei, que indubitavelmente ia ser 
a ruina da propriedllde. Deve-se á camar~ alta quanto a lei tem de 
bom, pois não só lhe tirou o mal que continha, mas tarubem lhe 
inseriu o bem, que lhe fal&ava. 

Os dign0$ Pares Antonio Luiz de Seabra e Fraacisco .Antonio 
Fer:andes da Silva Ferrão, juriiConstlltos J:elebres e nesta materia 
eomp~ntissimos em razio do seu es&udo especial, foram sem du
vida os primeiros, a quem o paiz . deve o duplicado beneficio de 
lhe ter evi.tado um mal :certo e imminente, e ainda de transformar 
em utilidade relativa o que ia ser dammo inf11llh'el. 

Todo o loovor é ·pouco, toda a gratidão é pequena, porque o 
merito é mais, o beaeficio maior; quem comprobende o akance de 
uma reforma d' esta natureza e·os seus cfl'eitos immediatos, reconhere 
que os dois dignos pares salv&NqD o paiz, porque sustiveram a pro
priedade já inclinada sobre o abysmo, e que oui.ros a toda a pressa 
queriam precipitar; porque resistiram a torrente, e não se curva
ram 110 enthusiasmo louco d'aquelles, que, vendo só o nome da 
Jei e nllo lhe avaliando as disposições, a proclamavam como a mais 
importante das reformas, e attribuiam qualquer rcileião ou emen
da a desejo d'embaraçar,a proposito de privar o paiz do primeiro melho
ramento possivel; porque, quando em applauso geral lodos cele
bravam a safoaçifo do ·paiz, eUes conheceram a ruilla, e a evita-
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ram; porque .apOiar ;da prtsaa e da falta. de tempo e de discussão ti• 
raram do projeclA> os absurdos, e introduziram os- princípios ftinda
mentaes; porque .fü1almente,-quando .os sabi6s oommentadorés' da 
lei de Hespanha, admirando a sua lei, com orgulho · e para gloria 
da sua iia~ão não hesitaram logo no principio em ctassiflca-la ~orno 
modelo no seu genero, e quando ãquelle que em Portugal empre
hendia o mesmo· trabalho, em vez d'orgtdho séotia pesar e desani
ma\lâO; em· vez de gloria via vergonha, em vez de modelo eocon
tran os erros. mais crassos e a doutrina mais reprovada; quando 
para maior cootrute. o maior dôr, comparando-as, via: nas ·m~smàs 
drcuwtancias adoptar disposições · oppostas com fundamento nas 
mesmas.razões; quando comprehendendo o .amor da patrla e o jus
to orgulho de reconhecer a gloria da sua nação e de lhe tributar 
louvor com consciencia de ser merecido e incontestavcl, só pooia 
sentir desanimação e descrença, e só restna invejar exemplos alheios 
que era facil ter imitado;-porque então appareceram jwisconsultos 
portuguezes, para os quaes a soiencia não era misterio; a materia oio 
era desronhedda, a reforma não era milagre, que .em rapida trans
formação produ.zisse a idade d'oiro, nem dogma .a que cumprisse 
prestar f~ séw se pem'littir discussão e exame; appai'eceram juris
ron~ultos, que couheceram, que debaixo do. me,,mo. n0me podiam 
ir e i:im disposições, que, devendo prole.gp,r, esmagavam aproprie
dade, e, salvando o paiz, evitaram a ver~onha nacioaal; : e, se não 
podcram conseguir, que 'o commentador da lei portugueza lenha 
orgulho, ou possa indica-la como modelo, . fizeram que .já a não 
:1ponte como vergonha, e pelo rontrario lhe reconheça utilidadere;. 
!ativa. Se Portugal não pode gloriar-se da sua reforma, póde com 
justa razão ufanar-se destes seus j•trisconsultos, um dos q11aes a Eu
ropa reconhece, e a sciencia aponta, corno o primeiro organisador 
d'csla ruatcria; se os exforços d'amhos não tiveram exito completo, 
já conseguiram muito, e são para o paiz uma garantia da possibi
lidade d'uma boa reforma, porque lhe dão a cerle,za de barerquem 
a compreheoda, e execute, e póde esperar-se, que com o tempo 
venha occasião de a fazer. 

A camara alta transformou o prejecto; evitou o absurdo de su
gei~ar a rateio .os direitos predi:tt, que são iodepcndentes e mu-
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tuamente se excluem, quando fossam registr.11los nu mesmo dia; 
approvou o principio da responsabilidade de lodos osfunccionarios; 
decretou o registo do domlnio; emendou os effeitos· do registo, 
tornando-o util e os seus eft'eitos com:eniente~ e justos, quando, to
mo ,·inham, só podiam produzir prejuízos, confusão, · e ·desordem; tor
nou possível o registro, creando o medo pratico do 1l levar a effci~ 
to, e substituindo-o a uma -Operação confusa e cm pouco tempo 
inutil, que o projecto apresentava; e finalmente reformou a. tabella . 
dos emolumentós em harmonia com os princípios ostabeleC'idos, com
biliaildo as necessidades do registro com os .interesses d.o publico e. 
da justa retribuição do serviço. Qualquer d'eslas emendas é de· taL 
eatoreza e alcance, que hasta para inverter o que estava feit.o;.pa ... 
ra transformar o projectd nos· pontos;1 a' iqae. dizínm respeito, · como 
claramente· se demonstro ·das ;coasideraÇÕ('s fei~ ... ~ ire~emeote se, 
ha de notar nos· Jogares respectivos. Por ·em quanto'. ·fiqt1e como 
certo, positivo e bem -lembrado, que · a; lei· entrou uma., · e ··sphiil. 
outra '_da:cainara dos dignos Pares. Não esqueçam todavia· a& pa
lavras,· que o digno Par Seabra proferiu na sessâA>.de: 10 .d.ejuuho, 
qtaodo apresentou a5 ultimas emendas. «Declaro que não posso 
acompanhar a camara nesta especie de fuga legislativa. Bu'nio sei 
fazer. leis sem pensar e. meditar. muito .. :Até agora fiz o. que pade, 
mas d'aqui p-0r diaqte é-me impo~ivel .&ellllplPbar .:~ .cqmmis;., 
são. e_ a. camara iD& sua· marcha ·accelerada7 11a• sua: lmpacied
cia de sei'. appl'IOll.df> est& lprojectQ.- A~tm· oio ·~cahirá sobrc .. .miru 
nem· a.reepoosabilidade cio:41ue,se appr<>var 8'ie11a.Maot..;1 ··nem· so 
di~á, c~.ji se.tem -düa, qile;.se a .Jeí ·Dio· -~i'i ·n'eslfl "scssão 
será Pº! culpa i;nl&lia,e .... · , •11 • ; . ·'· · 

Estas poucas ~ palavras :tesuàNm .com .. exildidã&! a. hiéaaiia .da dis
cussão, e appnmtção do. projecto wa camara)llia. ·F.oi, pois. appro.vado 
e.depois sancci.uadlve ·cfünvertido .em ,lei em t ·da.jutho~, de . UGa, 

ASsim :se creou a· lei"actoak 
Era ·indispensavel e urgente fazer o regulamento para· a cxecn

ção da· lei; ~seaso de di%cr, :porque do ·até qqui e·xposto · sàlta aos 
olhos, que na commissão de legislação, a qual nós temos visto des
conhecer os prineipios péla camara:. alt(iutródozido~ na lei, ·não ha-

- via qaem podesse incomhiMe d'e.%e trabalhó. Ignoro, se • um~ 'ar-
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dia consideração pelos talentos e compotencia ~·digno Par Ferrão 
foi a •usa unica, qae moveu o governo a encarregai-o de redigir 
e confecrionar o regulamento; sei, que a necessidad_e obrigava, e 
pelo rntnos se reunia á tal consideração pelo talento, para melhor 
mover o nobre ministro; o digno Par ·acceitou a commiss~o, que 
menos de quatro mezes depois, diz o governo, já estava desempe
nhada. 

E' certo, que' por decreto de U d'outubro de ·t 863 foi nomea
da uma comn1issão para rever e ciaminar o referido projecto de 
regulamento, e sobre clle dar o seu parecer com a maior brevida· 
de possivel, por ser conveniente, diz o decreto, que objecto de tal 
importancia seja sufficientemente meditado, de modo que a execu
ção da dita lei encontre o menor namero de difficuldades, que fôr 
possivel, aperfeiçoando-se quanto ser possa o regulamento d'ella, e 
accrescentando á auctoridade legal que deve ter, e á moral qlle 
lhe provem d:t reconhecida intelligencia de seu auctor, a que póde 
provir da sua revisão por outros homen1 igualmente illustrados e 
zelosos do bem publico. 

A commissão não attendeu a recommendaçio, que expressa
me.nte lhe foi feita, para empregar a . maior brevidade possivel, 
pelo contrario empre1ou uma demora incrivel, que rasão nenhuma 
descalpa, ainda que o nobre ministro da justiça no seu relatorio, 
t'1ide f. t ! do Appendice) use da sua auctoridacle pàra declarar, que 
a demora é mai1 que muito jtUlifocada. O reglllameoto, que levou 
menos de quatre mezes a razer, levou mais de nove a e11minar, 
e só em quatro d'agosto de 186& foi assigoado .o decreto, que· o ap
provoµ..! Da quem pense á vista d'esta morosidade, e da que 1e 

observa ainda" que a lei não chegará a ter execução. 
O rclatorio diz tambem, que as r8$peclivas actas aUestam a 

assiduidade das suas sessões, e o mode reflectido porque foram dis
cutidas as malerias, que se confoem no regulamento, ate chegar 
a um accordo sobre cada uma d'ellas. Nlo ha a menor razão de 
duvidar; porque o tempo foi demais para refluão, cbego11 mesmo 
para meditação e esquecimento. 

Não vi o pi'ojecto do digno Par, não vi as ac&u ãa comm1ssio, 
não tenho conhecimento proprio das alterações e da discusdo. Creio 
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que n'um pai1, obde se julgasse conveniente. qoe o p11blkQ conb(l
ca uma materia oov•, sobre que versa ama lei- importante; (ilro. 
que esta possa ter Oloil e verdadeira execuçio, já tudo isto e&&aria 
publicado; entre nós ha cuidados mais importantes:. verdade é, quo 
já se disse, que as actas iam ser pllbli~das; ainda que. o etJam, 
o que duvido, já não é sem tempo: presumo porém que o dito se 
não realisa, e ficará em promessa. Todavia era um trabalho util, 
que podia e devia fazer-se quanto antet1, e que todos procurariam 
com anciedade; por eQ1quanto não póde da conferçio, discmsão e or
ganisação do regulamento fazer-se appreciação exacta, porque faltam 
o+Jados oftic:iaes; quando apparecerem, se apparecerem, prometto oc
cupar-me d'ellet; por emquanto o regulamento em projecto, em exa
me e revisão, em discusaio e organisação, e finalmente em ado
pçio, é, offidaJmente considerado, tudo o mesmo regulamento, que 
está approvado e publicado, e cujo merecimento relativo ninguem 
.póde contestar nem deixar de reconhecer. 

Porém se faltam dados officiaes para a analyse critica, e o re
plamento officialmente é sempre o mésmo, . sobejam em compen
sação as informações particulares, talvez ei:aggeradas on menos exa• 
ctas, mas todavia concordes e uniformes, e que um acto offidal 
veio ainda confirmar. Dar-lhes aqui publicidade é meu dever e mi
nha vontade; se a publicação official das actas vier contradizer este 
meu conhecimentoc1tra-ofticial,serei o primeiro a modificar, al~rar . ou · 
substituir o que digo, e que antes d'isso pl.eaamente mantenho. 

Diz-se, e os precedentes auclorisam o dilo, que a commissão 
de legislação da camara electiva ou quem a representava, não ten
do ainda comprehendido os eft'ei~ do· registro e as cousequentias 
do registro do domioio, não estava preparada para o regulamen&o: 
diz-se, que o digno Par Ferrão apresentara um projecto de regu· 
lamento, todo em harmonia com · aquelles principios, '' ndente á 
sua mais facil e melhor applicação pratica, e abundante de dispo
sições adequadas e minuciosas: diz-se, que a commissão ficara es
tupefacta, tremera diante do alcance ~a reforma, enltndera que o 
regulamento ia em opposição aos principios da lei, levantara um 
clamor contra o regulamento, e, na persuasão d.e que o auctor ti
nha abusado, se nomeara a commissão de exame e revisio. 
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Diz-se mni!:'. <fUC a commissão reconhecera, qúe não havia abu
so, e sóm.ente consN1uencias naturaes e necessarias do systema 
primeiro proclamado, e dos seus princípios fundamentaes depois in
troduzidos -e adbptadbS; que foi possível ·a convicção n'esté ponto~ 
mas impossível fazer perder o medo da reforma áquellcs; que a t~ 
nhnm feito, e agora tremiam d'ella~ ·que principiáratn· a alterar o 
regulamento; que tentaram· inutilisa-lo, fazendo para isso todos os 
esfor~os e Jiligencias, conseguindo tirar muita· disposição Óecessa
ria e util, e e~capand,, <J resto só por uma transacção ácerra·d'uma 
lci celebre, de que votí já occupar-me. · 

Isto diz-se, e; se ·não é verdade, o desmentido é· ·facil, venha 
elle, C todos .OS CJUC présain a dignidade naCion:lJ, ardetiterifonte ·o 
desejam: é um ~ó. mas 6 facil e pleno, · são as actas da commissão, 
coja tmblioa~ão é indispensavel, ·se o govetno ·e ·'a ~ cominissão não . 
entendem, que o·paiz nem merece a consideração 'de. lhe darem a 
·conhecer o que lhe fazem. · · · 

. Um acto official ~confirma quanto fica ·dtto; é ·a . carta· de lét de 
3& ~ junhode 18&ti essa vcrgtmha.portuguezà, ·esse ahsurdo"con
tra o qual a ratoo se levanta· indignada, essa :triste e ultima próVa 
4a victoria dU·ti'evlts c·onLra a tu~; 'dê. ignorancia contra a scien
cia ! Os ~ITeitos 'do registro do. domínio :rotnê~am unicamente ·chico 
mmos dopois ·do eslabelecimento definitivo das conservatorias ! ! 

·-Diante d' esta iocompreheusif'el e inclassffreavel disposição ca
hiu toda a utilidade da Jei, perdeu-se· todo o trabalho da camara 
alia,. ~ssou a possibilidade de obter certeza, desappareccu a refor
ma, e conr..imía o estado antigo ! 

lstó nãó se commcnta, lamenta-se o abatimento :da nação, e 
treme-se, porque 11uem· com taes legisladores não ha do receiar o 
futuro?! · · 

·De· loi hypotbecaria tenios pois o nome unicamente, quanto aos 
bet)cficios d' estas reformas; qtlllnto aos inconvenientes o ao trabalho, 
á coofusão, á desordem, á ir.certeza dos direi tos' prcdiaes estamos 
mais ricos.do que qualfpler oú!ra nação', tah'ez oinda mais do que esta
varuos com a lcgisla~ão antiga. Assim o decretou a commissão de 
legislação, que, dcpoi~ de · tantas próvas, f teve Jogar de dar mais 
uma de oohcrcncia e harrconia das suas ideias, porque, tendo re-. 
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gei\a~ uma ·proposta· de prorogação por cínco annos no praso pa
ra o r~eto dos -0n11S reaes por entender, que a prorogação adl<i
ria· por mais alguns. annos a execução da reforma hypothecaria, não 
duvidou. pr.omulgar o adiamento do registro de propriedade, e 
d~si:oohecer. os preprios atgnmentos, que antes tinha crnptegado. 

Porém CO!Jl-0-:Re IJll de applicar na psatica este registo e não 
regisl<> '/ Como recooeecer-lhes e segurar-lhes os effeitos oppostos? 

.Quem póde comprehender esta mistura de sim e não, de ser e 
não ~er ao mesmo. tempo? Corno póde haver certeza, e segurar aos 
terceiros ligiÍtmos adquirentes a acquisição de hypothecas ou direi
tos prediae11, cujos elfeitos a lei reconhece desde a inscripção, em 
oppqsição a um dominic não inscripto, ou inscripto indevidamente. 
quando o Jigitimo. senhor use da rei,·in.dicação? Quem póde ex-pli
car isto, e combinar as coosequenrias de dois principios contrarios 
ambos eaoccionados na mesma lei.? 

Já o disse: a rar.ão levantarse contra, porqne isto repugna á 
razão. Não. pQde expli~se, porque é impossível entender-se. Ex
plique-o a commi~ão. 

A lei não está feita, tem de ser feita pela jurisprndenda, qnc 
a ba de interpretar e applioar. E' esta uma verdade profunda, que 
todos vamos sentir e ex:p~rimentar. Vae praticar-se urna lei nova, 
que· se não entende, que versa sobr~ .uma materia geralmente· des
conhecida, e as5e111.a sobre princípios diversos · dos até agora segui
dos; tem de ser estudada; o conhecimento dos prin<'ipios cspeciaes 
da jurisprudencia sobre a materia é indispensavel, e ai d'aquelle que 
sem assim se prevenir consultar a lei na sua origem, nas discussões 
e nos discursos dos seus auctores; abunda abi o erro; os princípios 
falsos estão a cada passo misturados com os verdadeiros; é facil be
ber perigoso veneno, e só póde evitai-o a!Juclle, que., deYidarneolc 
prepDra<lo com <!estudo da materia, estiver apto para distinguir a 
\·erdade, e para oppor ao erro a refutação. 

Pód6 alguem pensar, que em refação á commissão de legisla
ção da camara. electiva a minha critica se excede, passa a censura, 
é demasiado vehctnente . . Será assim, mas não o penso eu. O meu 
fim é a verdade; o meu dever c·orno .escriptor fazei-a eonhecer a 
1od&s do modo 'màis Claro, para que todos a vejam tal como eu-jul-
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g~ cntontra~a; para isso trabalhei com cüidad6 e iosistellt'ia, .U 
tra<:tar· d~agradar, e com certeza de desagradar; possa eu oons~ 

guir o meu fim, ac~.nteça o que acoatecer. Ea vi os erros mais 
prcjudiciaes, o venono mais pernicioso na origem da lel, .nas · opi· 
niõcs dos· seus defensores, e vi quanto custou vencer uns para tran· 
~igir com ovtros: sei que as discussões hão dê ser argumentos na 
pratica para a inlerpretáção dn lei, é podem merecer consideração 
a quem não souber a sua origem, e que a mesma dfseussão se empre· 
gou cm outra parle para impugnar o mesmo, que aqui com ella 
defendiam; que se empregou entre nós por engano; e que prova o 
conlrario das opiniões, cm cuja próva foi adduzida: temi o conta· 
gio, e que o vicio da origem, transplantado ~ara a applic'aç~o pratica, 
viesse corromper à reforma, opprimir o poro, perder a proprie• 
dadc, que, já o disse, involvida em todas as suas relações, tanto 
pó<le ser salva como ficar esmagada por uma reforma d' esta ·natu· 
!'Ma. E' preciso não esquecer, a lei só é lei no nome, e póde ain
da ser boa, se todos os que lêem de applicar, esclarecidos pelos 
verdadeiros princípios da JUrisprudencia, tomarem a peilo a sua exe
cução; (a) por isso eu ousei emprehender obra superior ás minhas 
.forças, demonstrar os crro8 e suas consequcncias funcslas e inevi
taveis, indic~r a luz que a sciencia e já exemplos d' outras nações . 
accenderam, e hoje brilha para felicidade de seus pol·os. Patria, 
propriedade, e scienci.a, eis o triplice interesse que me moveu pela 
pequena parte, que represento. Devia pois, e quiz, fa!lar claro. 

A ce.J)sura é á doulrina, não aos membros da commissão; podem 
ser sapientíssimos, aqui erraram; combato o erro, respeito os ho-

(a) A' jurisprudcncia pátria, da qual dependem li. lei e a reforma futura, 
entendi r.n pr<.'slar um valioso serviço, tornando conhet<ida e vulgar entre nós 
uma obra excellente sobre a materia: é a exp01lçllo ·de motivos da lei bes
panbolo, IRrgo ll lumino!O parecer da reepectiVa COIÍllDÍlllO, que em breve 
compendio encerra 01 melhores principios coftltecidos, e que na applicaçlo 
da lei devem ade.piar-•"! e pre(erir-se, sempre que aer poua. 

N'este in!uilo, para que todos fi&cilmeuto e por modico preço po11am 
poasuir uma indicnçllo segura do1 princípios verdadeiros, resolvi traduzir esse 
tractado, cujo merecimento é 1uperíÕr a todo o elogio. A sua publicação 
aeguirú quati immedialamente a e•La obra. 
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meus. o· attaqúe, além de logico, precisa de ser fort~, enetgico, 
' 'iole'n&o, porque o erro t'sta· ako e muito elevado, -tem auctoridade 
e prestigio, e é preciso fazeMhe perder pela clareza do raciocínio 
a força, que lhe tesultà da pOêiç.fo de cjuem o commeueu. 

O primeiro critico dá jtirísprudentia rooderna ·já cm 18'6 es
crevia. •Deitemoé de julgar mais que 'sullicicntes e quasi perfeitas 
obras, que muitas 'fezes a proprla ·nat1treza das coisas impediu de · 
serem exactas;· doixemos de confundir o merito dos auctores {que 
se> de t& ;appreciar-se rtlatioamtJnl1 ás circunstancies em que escre
vétam) com o merito intrinseco da& suas obras ·(que deve appre
ciar-se · absolu&aniento ); · tolls-et1abdC) . sempre religrosamente ás pes
soas a reputação, a gloria que justamente adquiriram, não demos · 
todavia ás doutrinas um valor, que ellas não tcem,.que não podem 
i,r; mostremo-nos bastante fortes, bas&aóte homens para ahernati-
val!m)&e fazer e sotJrer uma critica · serfa e fodependente. 1> • 

Este direito d'e.xame e de discussão, cscr.ovla elle,. depois, pri
vada ·do qual a intellígenoia humana se reduziria a macbina de 
producção, era, deve dizer-se, est.ranbamerite comprehendi<lo e exe
cutado. Esquecendo que a· Terdade é uma e absOluta, que o erro _ 
pois deve ser combatida sem attenção a pessoas, sem prcoccupaçãl) 
dos títulos e qualidàdes d'aquellc q11e o commetteu, e que se, cm 
todo o. caso; j>6de fazer-Se . alguma dilTerença, a refutação mais cntr
gicà deve d.irigir.-se precisamente á posição J!lliS elevada, porque O 

erro. ahi é mais poderoso e nuris contagioso do que em eutra parte, 
observa-se geralmente, que longe de sacrilicar os nomes proprios ao 
interesse da verdade, sacrificavam de bom grado a verdade ao in- . 
teresse dos nomes· proprios; e uma proposição que, partindo d'um 
nome obscuro, seria logo declàrada absurdo, passava respeitada e 
quasi triumpbante ao abrigo d'uma grande reputação. 

A critica é para substituir o raciocinfo á a uctoridade das tra
dicções; para só reinar 1a razão; para, seja q ucm f(}r o Pythagoras, 
acabar o ipse di:ât. Erram homens subios e de reconhecido mere
dmcnto; apontar e criticar-lhes os erros não é reputai-os igooran- · 
tes, neoi deixar de respeitar a s.un scicnciâ e o seu merito; é cum
prir um dever, é fazer uma coisa que mais !arde outros fariam, é 
concorrer para o bem publico, para um beneficio social. O legisla-

s 
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dor, _O escriptQr, e todos aquelles . que . SC p(:CUfllm ·dts "80CÍO& .e 

questões · pu}>li~. cujo 6m é a miaWl' u@d•'cuja ~e: é .o vu
ilnd~. devem ter plt>na abneg~ de si mes•s, e f orqa .sumeiente 
para desejar e estimar a 'éritica, qoando lkslt.oa. o.'ei;ro~ e.pr.odUa 
a verdade. As primeiras condições da criti~lt. : são elarC$a e i .. d.n- . 
den~ia, e ~o é a vehc!llencia das phfases.., : mas:.só. aiusteia da: su-. 
applica~.ão, que·dedde o mefecimento de qualqutr ollra •. Abro ~
cmp!o para mim p11qprio, receio commet~ erres, mas looae de 4,. 
mer: a. critka, detej~a. e venba livr~ & á vqmade-. não ... te~ .as 

suas palavras, q1Jando $Ó pela$. i®ias. tMn dueg11laMe.o seu v.alo.r . . 
Os que não sabem., diãse A. Derculaiit, abstrabir do amor :p~th . 
para só pôrem a 111ira no p~esw:da acioocia, mentem 60 c)j~ 
,uo a.amam. Ainam·se a.Ei; mas epiaJJMe ®Qlo i-.,~a~~ :: · 

E' uma. verdade pref'unda. . .. · , . 
Pode Yit uma injuria .. ·• quem em materias de. sri~ se 

lembra de temer injurias? 
.. Se a critica. que isjllria,' é in(11ndada, a injuria G.ca. logo repa-. 

ráda, e o sc11 au~tQr punido. ·Se. é fundada. e nos .poupa um erro, 
quem ama a: Yçrdade, eão v~ a injuria. EsAa nunca . p.rejudi~ . o a_. 
clor da obra, re,·erte sempre contra quem a empr.eg,a. 

Se, não ioJu1?iando, ell\. phr.ase energica e l'ehemcat&. . poem á 
Yista a incapacidade do eliel'iptor1 es&e ·perde, mas polia a .verdade 
e o pvblico. Não ha qqc, lamentar, .~ttidasse e aprende~«) an,tea 
d'escrever. E~ a melhor critica, porque é a mais'Çlara e a m~ pr~ . 
'1CÍlosa • 
. . Plena liberdado pois; o melhor raciocínio vale· ruais; na scien

cia 600\pte afino!. vence só a rasio. 
Fica sabido, porque. cri\iquei a eoJDmissão com ve}lemeo,cia; a 

critica está em campo, e o campo J1hcrto. á di11cussão; a scicncia 
detennifla a victoria, e esta é certa para a razão. Eu só desejo a 
verdacle; a praetica e applicação dos verdadeiros principios; quero 
uma refor.ma verdadeira, de que venham ao paiz os benefkios, de 
l}DC :gosaRl as outras nações pelas reformas d'esta natureza. Se para 
o. conseguir, é preciso o sacrificio do m«m nome, e elle tem do ser 
esD)ogádo pela criti<'a:, eu não hesito-, elle vai voluntariamente ao 
sacriJkio,. e se, depois de diligenciar defende-lo, o perder, não la-
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menta a perda, se a commissão convencer SJ· paz de .que tem are-
'6rmaLqlie·1devt btf· e der qaa tpr~isa. · , ... · 
.,,; En\"fitMes•palavrâi arei o: meu .joito'. sobre os renl&atlos dra. 

lti'. M~roo CfU&ndó; ·poisado1 os ciince :anaõs, o registo •o· dominio 
tenhcl· os 1e11 efrei&o51 muita. & lei dará os . resultados, que dcvút 
dar e que seus auctores tanto apregoáram, · porque não pode dar 
v-erdadeir.a mteza, e sem .esta nfio. ha estabelefi11ento possiYel do 
credilQ predial, como· ellc de:ve ·ser. E' não pode dar certe:r.a, por
que nãO.: slo &llgtito& 8Q ·registo ·eletlel&os . fluidices, qoe ·o d8liam 
ser, e nào ·se .rtfoflmtu: a. le-8iiJ"çió antiga aos pdutcl&; indilpensai
m., co1'iO"eM oe.cro;togar tca:no&adb• Ao&es .. d'eçinr o-.pras0< dos. 
tine•· aoPtt, ••ki .Yii. ser causei de·.dlMõdsio .. e .dfSJal•,-e:ph,du
zir"maior•·ioeenvza-:*'1da1 do: q11e os ·lieia> .antigu; :.se;il .aip~ia 
dos que a executam não supprir a dcficiencia dos que· a: promut
gáram. 

Tem porem uma utilidade relativa, utilidade que, segundo es
pero, será de grande valor; é como semente lançada á terra, não 
para fecundar e dar fructo, mas para predispor a nova sementeira 
e preparar o terreno para boa producção. A praclica, fazendo appa
recer as disposifões boas ao lado das más, levará a convicção· ao 
animo de todos. ba de produzir odio ao mal e desejo do bem, e, 
mostrando a verdade, fará pedir, exigir,· e em pouco tempo canse-' 
guir uma reforma verdadeira. Todos vão tomar conhecimento d'es
ta materia, e ao mesmo tempo que recebem o erro, '·ão familia
risar-se com a verdade, que afinal hão de obter. 

Não vejo maior alcance nesta tão celebrada reforma. 
Quiz fazer uma obra. util, e tenho a conseiencia de o ter ten

- tado. Empreguei toda a diligência e exf orças, fiz quanto pude. Ou
tros farão melhor. 

Obras d'esta natureza, lei, tratado ou critica, não se exaltam, 
nem se abatem á vontade de cada um: leem de ser julgadas segun- , 
do o seu valor real; a sua ultima 'Sentença é o seu merecimento . 
.Nioguem espere favor, ninguem tema injustiça. O tempo, como di
zem os sabias commentadores da lei de Uespanha, essa testemunha 
fiel, e ao mesmo tempo juiz severo, ha de julgar imparcialmente a 
lei e toda a doutrina. ·-

•• 

• 
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Esperemos a sente"'ª· 
No commeótario, que segoe, jontame nle com a expliéaçio da 

materia e referencias á lntroducçio,. vioindicados os artigos· dos 
Codigos e leis estrangeiras, e lambem os · outros da lei, regulamen
to e leis posteriores, com que as diversas disposições devem ·ser 
concordádas e comparádas. 

Nas questões jurídicas, que a practica tem de crear, não pode 
materia entre nós inteiramente nova ter o deseovoMmento, que eu 
deíejava, e depois espero dar-lhe. Por em quanto o fim é tornar a 
materia coo~ida; o meu cuidado principal foi a clareza da expo
sição, e sempre que para a obter me pareceu convenient.e,sacrifi
car phrase ou estylo, não hesitei, fiz o sacrificio, pois o que ea 1fe
sejo principalmente é ser entendido, mesmo pelos qae menoe · coaho
cém·a materia. 

---~~.....-

' 
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LEI HYPOTHECARIA 

' . 

Dom Luiz por graça de l>eus, rei de Portugal e dos Algarves, 
etc. Fazemos saber ·a todos os nossós subditos que as côrtes geraes 
decretaram e nós queremos a lei seguinte· · · 

TITULO 1 

Das eolÍ~er.Yatorb• do re118to •J1t0theearlo, 
aomea~o e qualidade. d08 re•peetl•os eouer· 
· · · · -wadore. "e seaa ajadaates 

Artigo t.0 : 

E' estabelecido em todo o reino e ilhas adjaeen,es um registro 
de bypothecas, direitos e encargGS prediaes em conformidade com 
as disposições da presente lei. 

§ unico. Os fllDcciouarios encarregado.1 do reg~tro denominar
se-bão conservadores. 

Artigo 9.0 

Os administradores de concelho serãG interinamente encartega~ 
dos Jo registro hypoLhecario. 

§ unico~ Dois annos depois da ellecução da presente lei, nas 
localidades em ·que o rendimento das conservatorias fôr superior a 
4ooiooo rois de emolumentos, poderá o governo ir creando sac· 
cessivamenle Jogares de conservadores privativos. 

• 
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~ : ~ :, •, - ~· ~ ~ i ~ ~1 } 
Haverá um conservador privatÍ\'O cm cada um dos dislriclos 

rriminaes em que se di\·idem as comarcas judiciaes de Lisboa e 
Porto. 

CoMMENrAa10 

Concordam (as concordancias devem entender-se sempre cm tra
ta~ da mesma ir-ateria, ~ ~i.o em i~~nli,dad,e de d.isp,osi~õçs) 1 ~ se
~uintes artigos dos co~igos estrangeiros: U.t& 1e. ~ra~ça; 397 da 
Prussia; ·HU da Dollanda; 20 .iO .das. Duas Siciliai; UO! e H3.ã 
da Sardenha; 334.9 da Luisiana; e o Artigo· l.º da lei hypothecaria 
de llcspanha; 8t da lei da Grecia; ' .e 289 da do cantão de Ge
nebra; 71 de Friburgo; 168' de·'Wuriemberg e 86 da Ba~iera. 

Segundo a lei de 9 de Outubro de j 841 as leis obrigam em 
Lisboa e scn tcrm() ire! ilias deiioi; da :Ptthlkaç!o-na gaiéta official 
do g'OTCTJ\O; DO ·resto do 'cOOtfnciJ~ qttÍltlC dias déplJis da· mcsmà 
publicação; e rias itbas aCJjncentcs oito ·11ms depois da chegadc1 da 
partecipação official. Esta lei constiluc excepção, pois, suspensa pri
meiro a sua e~ecução ale à ptiblic8çlo do regulamento, foi por es
te . adiada ale que um decrete e!pecial mandasse installar dcfiniti
Yam~oo o resiârO', !Cajos· effeilOs :uteis oa prejud:ciaes .só a>mesam 
desde a installefão rdas-o.USeriyaleriu. ·{Reg. · Artigos 1, e ti.~ e lei 
de 30 de julho de Í864, Appendicc ;jn 6oe). . , 

, .Desde o dia fuadó, pata a .inslaUilção cils -OmServatoriis cessam 
os registos antigos de hypolhecas, e dentro em tres dias se proce
derá a lransferencia de lodos os livros e papeis na forma do Artigo 
~ . tendo precedido as formaiidades designadas nos Artigos 3 e i do 
Regulamento. · 

Fóra de Lisboa."e Porto o regi&to é· confiado · inl<Tiilainenlà aos 
ad01inisLradores de concelho. A critica d'csta diEpoeifão ioa feita 
na· Intcoduoção a pásioa, 90 ~ · 

A camara alta fllll'ª modificar e.ata· disposiçiio tJo ·mcomeniente 
intr-0donu•na lei· o 1§ uniw do Ar~ig0 it.1>, qué todavia pode dizor
se ioulil desde que o lei ~e 3Q.de .julào de 18.~I ~noedeu· o pra-
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M do .-iaeb âDllOS' para o nigis&ro do. ·dominio, tirado aos.1J0nser.
vadot.es a .verctaieira causa d'iemolumea1os. 

Fica pois estabelecida uma cooservatoria em cada concelho, e &é
guódo a •tuat divis4o do nosso parz pode dieer.se, que era esta a 
melhor base a adoptar, por ser ·& quo .nais .. se .donia · do centra
llsação., iaadmis~ivel em instituições d'csla natureza, que; destiii&
das a Se'l' a prova de tantos. e tão importantes dir-0ito'1 devem.ll!J
t.tbelecer-se ·. pltl10 dos proprietarios ·e das- · propr.i e~, ·facilitando 
a instripÇão o maia p088iveh . ' . '' . . l 

Os artigos 11 e 11 do Regulamento ~áràm'.em -LisbOa!Ulln 
commissãO para prqpor to @>Venao pro•1Ctenc1qs de illlClhoramento 
e refonna, ~ dar parecar soke os ne8@cios, em qa6.seTiiandar1tCRl-
sllltar. · · · · . 

· · Arügo f.0 

• •• I• 

Cada uma das conservatorias a que se refere o artig~'.aateoe
dellte comprebonderd as ft'eguezias que -constituem ·alei& lllD dos ruen
cionados districtos crirhinaes rela 'f'Orma et'guinte: ' 

· A primeira cooservrtoria de Lisboa · será composta oo toda~ ~ 
lrcguezits que conslitueitl o ptimeito districlo criminal, tanto. nu ci- · 
dade como uo termo. O mesmo pelo .que respeita á segunda e ler· 
ceira consem.torias em relação aQ seg11ndo.~ terceiro districtos. 

No Porto o districto da primeira conservatoria ootrespgodcrá ao 
· primeiro dislr:cio dminaJ, e o da 9e1unda correspooderá ao segun
do disr:ricto; çi>ilpG.Ddo-sÓ. das resptictiv.3s fregu~i;is, assim na cida
dade con:o no termo • 

... '. ·, 
COlDIENTARIO 

· 0$ districttt ctimillnes (OipPrehendcm .. fr~g..,e~ias, o c-0ooelbos. 
Cada 1•m destes formará uma conservatoriidesegunda ordem? f;' es~e 
um ponto,. em que a lei deixa logara duvidas, cuja decisão pertence ao 

governo,cparaclloadeixamos, .devePÂo notar-se, que para a transfe
rencia do3 livros antigos, quando os bairros e conccll!oscomprehendcrcm 
fregueziaJ;que, cm razão da divisão dos di6'ricl0& oriminaes,)erteDçam 
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a comervntoriaaiJiitTercnles, devem. os livros. set remeUidos áqueUa 
que comprehender maior numero de freguezias urb~. (Reg. Artigo 
9. § t.) 

Desta forma, segunclo o decreto de U d'out:ihro de 185õ, o 
priml!iro districto do Porto cornprehende na cidade as freg• 
zias do llomfim, Santo Ildefonso, Sé, Victoria, e no termo Cam
panhã, Paranhos, e os concelhos de Gondomar, Maia, .e Vallongo: 
o segundo comprebeode na ddade Cedofeita, Miragaia, S. Nicolau, 
e no termo Foz, Lordello, Massarellos,e os concelhos de Bouças e 
de Villa Nova de Ga)'t. 

Em J.isboá o . primeiro d;stricto comprehende na cidade, San
to André, S. Bartholomeu . -de .Eoxabregns,. Santa Cruz do Cas
tello, Santa Engrada, Santo Estevão, S. Thiago e S. Martinho, S. 
Miguel de Alfama, S. Salvador e S. Thomé, S. Vicente, S. João 
da Praça, Sé, Magdalcna, Anjos, (;oração de Jesus, S. Jorge, S. 
José, Pena, Soccorro, e fóra da cidade Sacavcm, Lour~, e o con
celho dos Olivaes. 

O segundo comprebeode na cidade, Conceição, S. Christovão, 
S. Julião, Sant'.l Jrsta, S. Lo'ureQço, Marlyres, S. fücolau, Sacra
mento, Encarnação, 8. Mamede, Merc&, S. Sebastião da Pedreira, 

· e íóra da cidade Bucellas, S. João da Talha, Charnec11 1 Vialonga, 
Bemfica. Ameixoeira, Appellação, Campo Grande, Camarate, Fa
nbões, Friellas,Lousa, Lumiar, Odivellas, Povoa de Santo Adrião, 
Tojal, Tojalinho, rnhos. 

O terceiro comprehende na cidade S!nta Catharina, Santa Isa
bel, Santos o Velho, Làpa, S. Paulo, e fóra da cidade, Carnide, 
Ajuda, Delem, S. Pedro em Alrantara, e o concelho d'Oeira~. 

Esta divisão é a q•tc se deduz do decreto citado harmonisado 
com n Jd h~·pothccaria. 

Se os concelhos constituem cm separado · conservatorias de sc
gÚnda ordem, o que, coJOO disso1 · depende do governo, é facil a 
divisão. 

. 
Artigo 6.0 

' Serão consideradas ronservrtorias de primeira ordem aquellas ' 

Digttized by Google 



'- 1!1 -

cajo serviço fôr desempenhado por •m conscrYador privativo. 
§ unico. Todas as outras serio consideradas consenatorias de 

segunda ordem. 

Artigo 6.0 

Em tada uma das ('()DServatorias de Lisboa e do Porto haverá, 
11Jém de um coaservador ·privativo, um ajudante do mesmo, e os 
empregados sahaltemts que ferem nccessarios para o seu expedi-
en&e, oomtanto que 111ó .e1eedam o numero de dois~ , 

Artigo 7.0 

Os Jogares de conservador privativo, e os de seus respectivos 
aju~aa&es, serio providos, pelo ntinisterio da justiça, em bacbareis 
formados em direito, por meio de concurso na fortUa .e tetmOJ que 
&e!'fto desi~nados em um · decreto especial. 

Artigo 8;0 

· Os consel'Vadores privativ<>S, seus ajudantes e amanuenses ven
~rão os ordenados constantes da tabella n,0 t. 

Artigo ·9.0 

Nas _coqservatorias de segunda ordem serão. os administr1ulores 
de .ccocelho:, ao desempcnhn das fwreções a ellas inherenles, auxj
liai!os- peros seus escrivães e. mais ·empregados suhaltern06 que · fo
rem necessarios. 

COIOllNT.HIO 

Só ha conservadores priyativos nas .conservatarias dos dis~rictas 
criminacs de Lisboa e Porto, e depois · naquellas localidades, CIP 
que ,·ierem a ser creadas as consenatorias privativas. (Reg. Art~ 
~o 6.0) Em todas as oatras o servi~ é confiado aos ~dminislrado-
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rcs de e-0neetbo, 011Jttíados 11el<11 scu.11 · ·MC1"ries;(ftog.r · Nrt.-. a~~-§ 
unico.) · .,., ~ · · ···" ·· .· .' '" ;:: :1 .:; 

O decreto de 31 t.le dezembro de 1863 (Appendloo a frilha•3) 
estabeleceu a f!)rma e termos dos concursos. Adaptou um systema 
mixto dos concursos pcssoacs.e docunientaes, sendo e~criptas as pro
''as do concurso pessoal, e aproveitando da apresentação de docu
mentos todos os elementds, ·com. que ella ·pode 1 amiar a tpíiecia
çõo do moro cimento ·relât{ Yo 1 dos conconieotés. 1'ambtm· nlo :.manda 
abrir concursos para os .Jogares á · proporgã<HfUe :Yagam, para•· ~·io. 
tar inte\inidades, fitando O· ooncnrso -Oepois-.de . ~itó .per.manei&e, 
e d'este modo tornando-se mais lata a area da escolha do governo 
sem prejuizo da segurança de apreciação, que do concurso pode e 
deve resultar. (llelatorio no Diario de Lisboa 'de 8 de janeiro de 
f 864.)' .. · . . 

()11 ordenados cstaáelecidos peia i.pellá,são 'tH:OOO réis;'.para 
o5. consenadom priv.ath-os, 'õ0:.000 ;.réis. pata oe :ajudaD&et, ·e 
250:000 para os amanuenses. ·Não:ba proporçio entre estes .orde
nados, e 700:000 rs. em Lisboa e Porto, ·dos quaes ha ainda a 
deduzir decimá, onus da fiança, e o afoguei d'uma casa propria pa
ra o estabelecimento das conservatorias, devem· ficar reduzidos de 
tal forma, que o funccionario ·difticilmoote enoootiará:meios dei sub
sistencia n'um einpreg'O i.mportantissimo,.por: sua natmeza iocompa
tivel com o exercício de qualquer outro, e menos encontrará a in-

. dependencia, retribuição justa· e noewaria de bem desempenhar as 
imporlanti~simas funcções, que se lhe confião. 

B' d'espêrar, ,que, quando ·uma ., vez se C&nheça . a.impertancia 
d' estas füncções, -e ll <»nvienieaéia.dc .~r 11blles da:maior;gt1 ... 
vidado; a lei que: tem. d'exigin1ma:dupla gamntia li'instraCçlo theo
rica e practica, que só pode dar o exercicio anterior de ÍODOÇÕeSpabJi
cas, onde a capacidad~ e credito do individuo podessem ser aváliadas, 

. conceda ao funccionario uma remuneragão, que o não force a distra
hir-sc para a advocacia, e a considerar o emprego habilitação pa
ra a ·carreira da 1118gi$traiura, . mas que: p,!lo contrario °' c:Onvide a 
permaaeeer no seu emprego. Uma lei· d~ esta·· oalureza não prea:in.-
dc d'um pessoat habilitade, permanente e independente, pois a sua 
utilidade dependo d'aquelles, a cuja acção se confia a sua execu-
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iãO, .. er.s.·.por igMraneia:btrpropoàito·nB·tyradlca R·.m'm1em. a: lei 
é o: maiuf ~,: qae pede cahit se.hrc uaia 11a~o.;._ o que s9 não 
~~ · q~ descónh~co . 'idteirame:Me ·o àkaace destas · rcf-0rn1u. Os 
weUiaentee sem . ordehado sii1> a unica retriGúi~o aotual.mcnte po&:
srel. e ·pr~porciowll~te justa. Se ha razio para abolit. os .cmolu'
mesas, .é preciso ·'1118 :sejam. abolidos: todos , e. d'uma v~z. mas J!Ull 
o ·qne . não 'plde ·hevar= ruão possiTel ó prrrll quc-•se· p1guem, ·e so-
jam uma receita do governo em Yez de retribuição de quem-tcaba
Jba.- ~mi O. ,são & es6mulo do trqbalfto:,. e a 1heótia · eooonttà a pra
ctiea ' a dedlohstnir em todos os .ritmos de . serviço·, CÍade se trabalha 
:.et ofticio ou por ordenádo; pouca activida.de ·e :muilas y~es o dcs- · 
mazele>, ' e. se.pre c.uidado ·e ;ielo; quando o, emolument'ls -.retribuem 

. · -O serviço-feito.· Ct1otra· factosnão :ha argutnen'to5, 1é a respt>sta con• 
tia 1 celJlas, lbeoliias~ ' : , ; , . , . ; 
· "' Oi. cimoeóenaet;.âas ~serv.atprias -do: prinseira«lPd~m são pê10os 
peló -.estade, .Jlio · euedcbdo o: nµIDetio de dois. t{a de ~g\mda o 
-admiaistradpr•pm · nomear.ou: dcixat de.nomear~ . como. quizer e 
precisar~ porqpe a lei!dá~làe·faeflfdade~ · nàó Üle :impoem:ohrigaçió; 
.fica,-1otg .a· 'DOIJleação a· seu· :arititrip, -~ ~andb , ctni"t) au.l'.ilio does
crivão possa fazer o serviço e dispcnsar .. empcegados, a W não o 

-~ila 4 dapaas :itt~1Cleis .. : .. : . ~ . . . .. _ , . .. . . 
~ 1 ' • ' t • -~ • 

l , '· 

·Os -1)mpre@ados ~uballernos daá ·div~rsas.nnsenatorias,. de qut
quor .. rirdc~ .. que sejam, suão :sempre· da: privativa 69Colba e liOmea
~ão d& ·reapecti,·o coD11en~aàor-; · e· considerados como proposto,, d'. ellc 
a t1tdos os respei1os; · · · · · · · 
· §: nnico. Os cbriservad~~ de segunda• ordem rospén~em ·JWllQS 

seus cscrh·ãcs camo f10los outrds ·empregado~• sab~ter.::.os4' " , ". 
•. 1 • • • . ! i ~ ' •, , :: ! ~ 1 ' 1 1 • : ' 1 : ' f • • , ., f , , ,. ; ! :F 

: ·CODBNTAIOO : · ; · · · , - · · · ·" •• · 

. ·' 
: Cóncordam os arligos :io.t- e U-9 · de Htspaaha; e:·'i~ " dc:F.rr-

hurgo~- · · · ",. ' . ' . 
· Todos os empregadois subalternos das -conservatOriaS- são cpns~ 
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derádos prepostos dos . conservadores o de soa tine acolha e no
meação. (Reg. artig& 8;0) . Os amanuenses empregados por. ciace 
annos nas conservator.ias de segitnda ordem1 preferem . para ama-

, DUenses das reparli~ões superiores do estado· e para os . oficios de 
tabelliães de Dotas, e os ajudantes dos conservadores só podem sas
peodel-os, quando fizerem as vezes de conservadores, durante u 
vacaturas do togar, e até declaração dos DOVOS·consenay:lores. (Reg. 
artigos 9 e 10). 

A disposição d~este · artigo aproxima.:se do systema· ·seguido na 
lnghaterra, que é faur recabir toda a ·responsabilidade sobre ó 
chefe da repartição, deixando-lhe . a livre escdlba e nomeação dos 
seus empregados; é fóra de du~ida que a· respomabitidade assim 
-concentrada n'um individuo. garante melhor servi(o e mais ·f(lcilmen
te pode tornar-se etTectiva, porem uma circumstancia é inseparavel 
da outra, e para que o chefe responda pelos áctos dos subalternos 
como pelos scas proprfos, é indispcnsavel, que tenha . a escolha e 
nomeação. E' isto o que se faz,· e deve fazer; e foi o que fez ain
da a lei de Hespanha no artigo 3&9 deixaride ao registrador a es
colha do seu substituto, que propoem e sugeita á aprovação poste- · 
rior do regente da audiencia. 

Parece m.au fado, que a nossa lei não adopte um bom prin.cipio 
sem lhe negar logo as consequeneias, e, o que mais é, sem saoc
cionar logo o prinripio opposto para ·na practica, .item de confusão, 1 

crear contradicçto! Quiz concentrar a responsabilidade no conserva
dor, mas reservou a nomeação dos ajudantes', por cujos actos o con
servador. nãi> pode responder, e desta; forma temos, ·que, durante 
os impedrmentos do conservador . privativo, quando o ajudante exér
ce as suas auribuiçõ_çs com jurisdicção sobre os subalternos, o con
servador privativo não tem a menor responsabilidade pela sua con-
servatoria, e o principio adoptado fica letra morl.a. ' · 

Mas a par d'isto, e quando em fazer depender de proposta dos 
conservadores os togares d'ajudantes, que de novo se cearam, nlo 
havia o menor inconveniente, apparece nova duvida, ou antes no
va incoherencia e injustiça Oagrante. E nãe pode haver .duvida, 
'embora o § unico do artigo 8 do Regulamento pareça duvidar, 
porque o § uoico do art. 1 O da lei é terminante em fazer respon-
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der os coosenadores de segauda 01dem pelos ·seus escrivães como 
pelos ~atros ~mpregados subalternos, e. llio pode poís deixar de .o 
ser em lhes dar o mesmo arbitrio d'escolha e nomeação, que exer
cem sobre os empregados subillérnos, _pois obrigar um homem a 
responder por outro. que não escolhe, eai ·que não confia, que é 
obrigado a acceitar e não -pode excluir, é tão absurda e injusto, que 
quando a lei parecesse estabelecei-o, nunca a Jurisprudencia pode
ria admittil-o e menos practical-o. 

Mas apparece a incoherencia de sugeitar empregados já creados 
e 'encartadÕS nos seus logares a uma disposição, de que se exce· 
ptuaram çmpregos aimilbaotes creados de novo; e além d'isso a in
justiça de sugeitar agora os escrivães antigos a pleno arbítrio dos 
conservadores, fazendo-os perder logares para que estavam habili
tados, com que contavam, e para que uma lei expressa, e ainda 
não derogada especialmente, os manda nomear pelo governador ci
vil sobre proposta triplice do administrador do concelho, fazendo de
ponder a sua demiuão d'aJvará do governador civil previamente 
auctorisado pelo governo. · · 

· Isto próva mais uma vez a impQssibilidade de reunir nos admi
nistndores as funcç~es do registo, que devem constituir um ramo 
separado, respoosavel e independente. 

Não é boa a redacçio do artígo, que só manda considerar os 
emptt!gados subalternos como prepostos a todos ·os respeitos, de
vendo dner expreS&amente, que o conservador responderá por to
dos os factos que. o subalterno nomeado pratique na gerencia do 
s~u cargo em contravenção da lei, dos quaes resultem prejuízos de -
terceiro, pois não póde ser outra a interpretação á vista dos prin-

• cipios e das disposições das leis . estrangeiras, •que fazem re$ponder 
o chefe pelos actos do preposto como pelos seus, deixando-lhe te.:
versão contra este, e não reconhecendo como rcsponsavel pelas faltas 
do registro se não o registrador, para que nunca a responsabilida
de se possa illudir com o pretexto de serem as faltas commettidas 
pelos subalternos. Todiwia está longe de ser esta a responsabilida- · 
de ordinaria dos preponentes pelo&. prepostos, segundo QS princípios · 
geraet de direilo; anles é certo que o preponente só rei.ponde pelô 
que o proposto practica dentro dos termos do mandato1 sendo da 
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unica respo11sabilmde do! segnruJ~ · qaasto- bXttdé . .e9ses · termos; 
São estes os prlncipibe de1craito. comme!raial,.e assim como é dlfl.; 
ferente o .raso da ·lei; de,iam -sct dí,erS&s a palavras. : · . i • " · 

: A ·lei não estabelece ellpre111amente ·a ·arçllo de- reversão •do · 
consenador ·cootra OS: subaltel'Ms1 mas está estabelecida pelospria· 
cipios de direito. · . · 

CAPITULO 1· 

' \ 

· ·-· · ·· · · · : -Artigo 11.'° · 

· · Os ·conscrl"adoros privat'h'o~ e s·eas' ajudantds, àiites 'de enttareni · 
rio' 1 c~er~iti~ 'de suas atrihuiçõis;. prestarâo u~a liá'nça idonea cuio 

"valor será designado no decreto rcgulaincntar. da presen,te' lei_. ' 

. , • 1 I" 1,' ·· ; :· • 1 ' · 

. Artigo u .0 
' " ' · , ... , ' ' 

' , . ,' I , • "' • 

A fiança de ~ l,facta q, ~tig-9 :a11tew~L~ . pp~~.fi .:s• su)>sti
tuida per depo6ilo-cm dinheiro; • - tilul~ . de d~~i«la fundad!l-,_OQ~ 
serti ~tarado no àeecelo· regukmeatar, .o bem assYll .·~ela -.&r.:,r~~e
ca: de bens do proprio CQllserv.ador, de valot cocreapQlldon~ i9 da 
fiança. · · ... 

· Artigo 13.0 

Os conservadores de segtlnda ordem são '3ttilt~ ' obrigadés a' 
prestar alguma Jas c~uções estabelecida~ nos ·artigos · tt.• e 1!.º 

§ unico. Não · podendo porém prestar nenhuma ;c§'cHas,'serão · 
obrigados a entra,. com 1l quarta parte dos emolume?ttoS qtte l~ · 
pertençam na caixa do deposito' geral , ou llm algd1 bllnc& auctori-• 
sado pelo governo, até' que pteencllam a somma marcO:da nos regu
lamentos. · · · ·' 
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• f~ .d~~ ti:açt~ 1 0·ar~iso. . ~1 .. ;~ . ,.mie . CQDtprebeoder om ou 

~~dores, respo~~iJisaqdo-se ; cadit· ·~ ~·enes . per : \lma parle 
~ valor .em que for .. albitrada .a fiaa~.· . 

§ unico. Ó fiador ou fiadores são obrigados a hypothecar ben« 
cor.r;esp1>nden&ies .a~ vai<»" .da ÜBr#i .q.iJe: tomarem .sobre . si, Ms ter
mos e p_ela. fÓCDJ;i 'JUe será declwada no ®erek> rtgulamentar: 

CODENTABIO 

• •, ·' j •• ,, . , • , • 1 1 

Concordam os artigos 3Ô•-307 de Hespaha, ·ta de .Vau, e 
335~ do . Cl>Jfig~ da. ·Luisi•na. ·::· 

T4n_'9 '.ll;l, cru~t1tta, ~leç,liva; qon-.o , ~;.camara alta, . 90ffreu. algu
ma imp1J6Da~o. esta mawrja ;COOl:P :Íl!QMel)~ WHIU6 :CUgir r~n
ça· a pc~oa, 'Pie não teAti beM .proprios, é obrigal-11 ·a recorrer a 
um terceiro; Cftle oãQ. ,prestará ·~ serviço .. sem .uma..compensar.ão, 
ou a d~st.ir ;dó l~r., q. ~ue, •é' o~vo da carta,. que não àdmiuc 
outra_ pre(ereoc~ para os. e~pregos publicos mais que a do merit.o' 
e virtude; que além d'isso se a fiança é elevada, mais se limita o 
n,umero._dos ,~ ·podem presLal-a, e., se é medica, é j,osWJiciente pn
ra. garlllJlir a rcsp~~bilidade. ' , . . . 

A fianç~ . é cqnN.;n.ienf.f., ,p,fJqu~ , uâta .. grand• pute. doe prejuisos 
causados pclÕS conservadores são suscêptiveis de indemnisação pe
cuniaria, e é indispensavel ijue. a o)>~çnh.am facilmente e com prc
fercncia a quaesquer outras · óbfigaÇõcs· do funccionario, sem que os 
prejudicados estejam expostos ás vicissitudes da fortuna dos conser
vadores, :nem ts MJ!Om, -d~pezas ·-e incommOOõs tfomà bectição, 
e â incerteza d'um conoui:So. de otéd&res. A fiança nlo pódc ser 
tanta, que chegue para todo o prejuizo possivel, rtas é bastante 
para os mais frequentes, e sém'pre qite a fiança seja absorvida ou 
diminuida por uma condemnação, o conservador tem de a renovar 
ou cowpletar para poder. ~nti~r no exercicio do suas fuooc;ões, o 
d'esta fórma exi.sLir scmpr.e utna gm;anLia de iad~mnisação. 
. A quantia vem üxada no. artigo 1 i do l\egula111eato tanto para . 

os ,conservador~, come pnra os ajudantes, .e nenhum pódc entrar 
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no cxcrmio das suas runcções sem a ter prestado. Exceptuam-se 
os conservadores de segunda orderµ, que provarem a impossibili
dade de prestar raução dentro do praso de 'quarema dias, aos qoaes 
se pennitte e deposito da quarta parte dos emolumentos. {Reg. ar
tigos ta, U, !7, U, 29, e US. a.0 4.) O proso póde ser pr~ 
10gado. · 

A fiança depois de constituída póde em fl>~ o tempo sítbrogar
sc por qualquer . das outras, que a lei pem1itte" e ~ subrogaçio 6 
permiltida tanto aos funccionario11, como aos seus fiadores. (Reg. 
artigos U, H, e !6.) 

A fiança constltue-se por escriptura publica, na forma do Regula
mento artigos U> a t3. 

Só passado um anno, depois de se ler annundado lia folha 
offirial do governo que ·cessaram as funcções do consetvadot, ·é que . 
se póde cancellar a hypotbeca;· remover a· caução, extiogtiir a fian
ça, ou levantar•o deposito, quer seja da quantia da fiança "quer da 
quarta parte dos emolumentos, precedendo sempre justificação de 
não ter sido instaurada acção, que ténha por ohjecto responsabili
dade por aclos relativos ao serviço da conservatoria.· (Reg. art. 39 
e 31 .) 

O fim d'esta disposiç.ão é dar aos prejudicados tempo sofficien
te para reclamar a indemnisação. O artigo 306 de Bespanha est.t
belece o praso de tres annos para a devolução da Oa~. 

CAPITULO II 

Da respoasabUldade des eeaserwadorea e aea• 
ajudaat• 

Artigo U.0 

. Os conservadores privativos serão responsaveis pela indemnisa
ção dos prejuízos que causarem no exercício de suas attribuições, 
ou seja á fazenda nacional ou aos particulares, e isto até onde che
gar o \'alor da fiança ou do deposito que tiverem feito. 
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Artlgo 16;6 " "!' .. . . 

'Quando o valor da fiánça ou do deposito não fdt ·sufticiebte pa· 
ra satisfazer :a imporunicia dos prejuiios que os coóserYadores ·te· 
nham sido· eiondemnados a satisfazer, serão ·responsaveis· os' seus 
bens, livres ào ·tempo ·da condemn&Ção, pelo pagamehtÓ dos refé· 
ridos prejuízos. · 

Artigo 17.0 

Os aéilservador~. qué forem ao mesow tcmpo:adminilitradores 
~ concelho;· serio tambem responsaveis pelos · prejunos qoe ca• 
suem no eiercido de.·suas attribuiç6es como con~vadores; ·tudo 
na conronnidáde dó trligé antecedente:· · · · .,. · · .. ·• · ' . 

. ' . 

Aftigo 18 .. () . 
~ .. .. ")' ,,,. •:• • 

· · A mesma responsabilidade a ·que ficam sujeitos o8 conservadiJo. 
res de qué· tractt o areigo antecédente terão os ajadaàtes- dos c0u.; 
senadores ·privativos pelos . prejuízos qué causarem qga~o exer
cerem as attribuições êl'eltes, ou mesmo no exercício dás suas pró! 
prias, se toreóf como .~ ~oodemnados a indemnisal" a ~enda ·n~ 
cioaal eu os particulares. · · · · · · 

COOBMARIO ... l 

Concordam os artigos 313 a -313 de Hespaoha, 1197 do Co~ 
digo de Fran~a; 1!66 da HóllaBdo, 33~'7 da Luisiana·, '. !098. das 
Deas Sicílias, !Ht da SardeoM, 91 da· lei da ·Grecia; 303 c1e·Ge• 
nebra, 101> de Vaad, H3 e tti. de Wurtemberg, . . 

A responsabitidade civil dos functionarios encarregados do r&
gistro está cen~ignada em . quasi todas as legiela~es estrangeiras, e 
em todQS os paizcs onde o registro não está, Cf)mo no Wurtemberg, · 
a cargo de tribunaes collectivos, os fünccionarios respondem civil 
e criminalmente pelos preJuisos, que causarem DO desempenho das 
suas funcções. Para tornar mais efl'ectivá e$ responsãbilidade as 

. ~ 
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· leis decretam ainda, além da • indem11~ação dos prej11izos, a multa, 
a suspensão e a demissão, segundo as diversas circumstanciaa. 
. : .~ ~te~~~ é d.e maxi~a i.mportancia, e todavia a ~QS6'l lei 
.passa- tanto. .p~ alto~ que o llegu~~nto. nã.o falia .nella. .. . .. . . 
, . A.lei de. ~p,ha dedicoll vinte e um arLigos para· est.e fim, 

.porque ve)oµ .~lo~ in\ere~~ -- Q~ . particqlarcs . que-.. c~()fre~ _. 
registro, e ao mesmo tempo quiz proteger o empregado,! Uu~ 
de ser incommodado sem motivo, rons1derando-se faltas suas as que 
realmente o não são; e por isso especialiso11 e determinou d'um 
modo claro, 11reciso e indubitavel as faltas que podem motivar es
J!A i:~~~ili.d~:· S~o . cillQO C8$Q$. cuja enumer~ · .IM .fJreCe 
4e in~Je$la~~~ ÜLili<@.cl~. Prim~()-, - IWr não ~en&ar., n~ n~io. n•p 
ip&Srever W ·nJo .aoné&ai pr1WODtivamente (1911ioal1: 4:tJ.io :r.egillrM" 
tk~nilfoa ou prooi1oriament1) no .. termo maMdo na lei -os titslot, 
que se apresentem ao .registro; segundo, por erros ou inexactidões 
commettidos nas inscripções, cancell4~es, annotações preventivas 
ou notas marginaes; terceiro, por cancellar sem .fundado motivo 
~!I~ -qscripção O:~ an~~tação, ou por owiUir o .. ass~o tl'alguma 
- margjnal 0no &ermo ~~en~e~ qqU~01 Pff: CaJ,;~llaif •J· 
~ ilJ6Ci:ipção, .~otaçio · prc.ventiv!l 011 llota .-ia·r•I~ ·~Ql;.~ 
le .'t oa .. r.eiMs~tP$. qge"a lei.' exifJe; . qui~ta, pÓr erro aq . ~·~ 
~tiji~ 4,e .iosi;rip~ , ~u :liberaç&o. de ~en~ inun~V:eJB ~ direi· 
tos reacs, ou por não expedir esses certi6~f,}Qs deo,tro dQ :P1a$0 
marcado na lei. · . 

Nenhum d' estes erros, inexa~tidões QU omissõe$ é imputavel ao 
registra<lPr, quando tem a sua origem em algum defeito do titulo 
4t!ltripto,-:-nJo sendo d'aquelles que peJa: cxpressa .disposição da lei 
dãq lpgar a ~~r. oa:sqsp.endcr a in~. a011.9laç.ão ou ca~ .. 
c9\la~t po.is · n' esse . caso · a responsabilúla® . 4ne ser . dos que. in-

. tervieram no titul<>, e só do funçciQ~ario~ · ~4' cteixou de cuJllp.-ir ai 
disp08'ições da . lei.por .inscrever1 canccllar ou anno&ar um- litulo, 
que a.mesmá lei lhe impunha a obrisação 4e resoitaí por r,onter 
~_gum, ,dos ~efeitos. n'ella declarados. · • 

. ~ se .os er™ . ~ommetLtdos. não tive\'em orjg~m 'no titulo . ias
~ip~. I!·~~ C4SO ail,u.l~ , quc sejam succepijveis de ser rcçtifica®s, 
(Reg . . ~~ 71) a i:'ctifi~ção não exij;oo o fµncc ionario da resp91l 
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sahil@ade' polos prcjuizos,.calisados antes d:cll~ : Fin.alméntê' a lei de 
lfe8panbil manda respondct"O registrador -com a sua fiança:c°~s'sctls 
bens pelas indcmnisações e multas, a que possam dar logar os :Íctõs 
·da séü subSt,ituto, ·q?ândci ''funécióne:- .' deterniilla, qüe :. áquéll& que 
por erio, il:alicia ou negdg·encia do conservador pêrdcr um 'dfrefto 
reáJ,"n:·aCçló·para o·exigír, ou a·hJ"potheca diurna obrigaÇã'o; '(io~n 
desde' logo obriga;.lo pela importância do qúe perdett, ·e·; 'ái SÜll. es
'colha; exigir '. oitfra -hyP,Otfleca igtial á perdida,:;ºª l> deposito imind
c!iato' da'quan'iiâ''por iiqueÍla garáotido," seíido icilidanamente· ·r~ 
ponsa'fel com· o regís'trado~·a<(uelle 'que pót causà 'do: erro: :irialicfa 
01Hxegligenti4 fi~ott · tivre· da obriga~ãó · inscripta;·· Híbitàndo«' tó
Javfa a résponsabiUdade d'este á indemnislçlO' :. db prejuiro '·cati-
sado'. ··; " . ' .... '· . . ; ;, . :, .. : ,: , 

• 1 j • ., · , . , , •• • •• ,, . '· ' ,, • • • . . i .. · . . .. . . •. · ' 

· : ·A nos~a-1.ej devia adoptar .estas disposições em nz de deixar 
a materia .em branco ào-cuidado da jtirisprúdencia."· Não ;ó porém 
por fa-z~ o· que deve que elta se recoinmenda.::· ·. " ·: ~ '. ' , · " 

.. 'éfResntamellto nos artigos 111 . a tl5 ·~céupa-eC dos '· deveres; 
raftas>irrcgufaricbdes, crimes ·e pena! com telaçto' aos conser'f~do;, 
res e mais funccionarios encarregado~ do registo predial,· detêtmi.!. 
na~do ·os· · ~aso.s d& su·spcri~o eh·dewssão;" porém; cõmo a lei,· guar-
aa ·sifêncio· quaríl? àos. éasos. dé"responsafüti~de civil .·.'. . :· < '. '~ 
. ·Os a'l'figos 1·rr, e. f6, 4a. 'léi ~~cerram 'boí( 'douti'i~a 'iiirid(qüe cm 

peisnnã: ~tida:c~o;' ' ritúito ·methor e em ~enos' 'pàlâvra~ 'diz. a· fe! 
dê'Hcspàúliá!, qüe~ :os ·reglstrádores responderão cMlménte, em ·ptt.: . 
ineíl:o log'ar com ·35 slias fiíinÇas e: depois. com oa seus oúfrO~ bens 
por"todbs os dáinnos e pfojuiios que causarem. J~ão é :porém só 'de 
re'dacçfo' a · dilTerenta entre as duas leis. A de' Hesp~ba estahele~ 
ceu a boa doutrina, e cuidou ~os meios de !l realisar practicainen~ 
te, niáódâi\d,fqÍte; ·qmtndo ·á flati~a ; !lã<I pareç·a. :.bastante 'pa.ra. ~ 
indémni5açãô; ó ·jafa 'decreté'à tcquerimcntó' do atlctor unia anhd~ 
taÇ!ô 'preveetiva"sobfe os 'bens 'do regiStradór: '. .f nossa'. lei ês~bc~ 
ce a mesma doutrina, e pelô contrario ~éérêtou ào me.snio terD{>O a 
impossibilidade de 3 pôr . cm praéticà, inventando o expediente de 
não · acf.mittir prohibições d' alienar p3rà évitar que "lhes chamassem 
bypotlrecas judtdaes: · . · · ; .. .. · ' · · · · 
. J~ aqui : s~ observa uma vantag~m da importante' alteração, que 

•• 
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o paiz deve à commi~o de legislação da camara electiva, e. tam• 
~em. póde admirar-se o pensamento, 11ue presidiu á confecção de. 
ta lei. · · 
· ·. Nas palavras, livre.$ ao tempo da condtmnaçao, a le~ parece es· 
tahelecer, e com eO'eito estabelece uma hypotheca judicial propria

. IPe~te . dita n'esses bens. })ara o. cumprimento da condemnaç.ão, 

. e aq~i temos ~ cpmmiss~o, que ~~to clamo~ contra as ,hypot,hec&.i 
judiciaea, principiand'l por querer. estabelecer u~; a ~n~~iva 
p0rém."é· tão ... inutil como as palavras da. foi, porque se . o coa· 

.ll~r-vador hypothecar ou ali~nar os seus : bens , sem que. es-
54 obrigação c~nst~ do registro, e não pódo coosw por.que a sabia 
c~mmissãe negou-lhe a inscripção, os bens pauam ao terceiro ad
quirente livres e desonerados, e o conservador pode defraudar. e 
.burlar os prejudicados, .que não podem obter indemmisação, graçU 
áo edificante systema, que a f. 77 fica exposto e criticado; 
· E' indispensavel que ha)a, e possa 'registrar-se provisoriamente 
ull,la prohihição J'alienar para estes casos. Este engano da commis
sã<> não p~de ser lei d'um paiz civilisado; é preciso prompto re
medio., • 
. · · Se muitos requererem indemnisação e a fiança não chegar para 
tódos, d·eve ratear-se proporcionalmente ficando-lhca direito para ba
''.e,rem a diO'erença pelos autros bens do registrador. Desde o mo
~ento da primeira condemnação a fiança deixa d'esw intégra, e o 
funccionario seoa a completar não pode continuar nt exercício das 
suas funcçõ_es. A reparação do damno e a indemnisação dos pre
jÚizos teein .pref erencia sobre o pagamento das multas. Tal é ainda 
a· doutrina da .lei de li espanha tão conforme com os princípios. dé 
direito. · 
, Os conservadores de segunda ordem teelD a mesma responsahi· 
Hda~e; .. e aiem d'isso respondem da mesma maneira com ~ sua fi.' 
ança. e com os seus bens . pelos actos dós seus escrivães, como pelos 
~ ,eus proprioa, salva à reversão contra elle&. 

Os conservadores de primeira ordem nunca respondem.pelos seus 
ajudanJ~; respondem estes com a sua 6ança e com os. seus bens 
pelos prejuízos, que causarem, tanto exercendo as funcções de con
sc~vadorell, .como· as suas proprias. Disposição inconventissima, e 
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co.ntraria ao systema de concentração da responsabilidade, indispen
suel em cârgos d'esta natnreza. Talilbem convinha, qne a lei estt
belccessenma prescripção brevíssima para as acções de ·indemnisação 
oontra: 'os· conservadores; que, depois de · intentadas, ~tiYessem sem 
andâmento. Deve evitar-se incerteza ou duvida sobre os bens d'es
tes functionarios, pois é prejuízo para elles e para · o interesse pü~ 
blieo. Na Hei:paoha a acção circumducta por · noventa dias ~escreve, 
e entenoo:.se qu~ o auctor renuncioo o s~u direito, se nésse praso 
deixa de o promover. · · · · .. .. .. · 

Finalmente esta materia tão importante, na qual a lei é f)fftis

sa, rem d'ápticar~se aos casos· occurrentes segundo os priricipios ge
nes 11e direita; e as disposições das leis estrangeiras. A. regrf ' ge.:. 
rat· é, qtie a responsabilidade deve regular-se cm prop0rçi0 com o 
prejnizo; que O l'.3TtÍtufar !50fl'reu ·com O facto OU omissão, de que 
ella resnlta, é conrorme esse facto ou omissão pode ser imputavel 
ao. consenador. 

. CAPITULO m ... 
í ; -- '. ·: 

....... ~. rél"ttvas. 1 saspeade ., . ._. .. _., 
.::. ·::ao. éMlse~vadores e seus aJlldaates e · .. . · 

oatru ta•erentes ao eargo ' ~ ~ . . . 

Artigo -19. 0 
.. ... 1 . 

Tanto Gs conservadores · das cidades · de Lisboa· e Porto ·como 
áqnell.es que reunirem !ancções administratin11; e bem ailsim os 
re9p00.tivofajudan~es, p6<1em ser suspensOB ou 'deinittidos péfü golfer..; 
no, quando ·commetterem· raltas que ·possam dat m&tivo a es8e pr~ 
étt'hnenti>,· e qUC serão determinadas no respectivo regulamento: · 

IOJl'UNTARIO 

. / 

· .. : Coifoordatn os artigos !73, 308~ UI e 3H de Heilpanba,110.t 
d~ Frànça, 118'3 das Dnas Sicilias, H8 da Prussia, !397 da Sar.;; 

•dentia; 100 da Grecia. · ., .. 
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-.. ... !~ ~ r~pM&abilidadc civil, e .~ep.epdentemen~ d'.~~" - ª 
J~i ,prm~ 4ç,,cs,t?;byltrper , penjl~ discipl~r~ .gíU'a,aa.~Cra~e. .. das 
~~~s ~jijlOll~~~ ou·. rcgula.~eµto~, .. de que n~il resqlte pr..ej1Jizo . ~ . &er
~eiro,, :ne~ :causa pa~ ac,ção· criminal. A Jci 4e µ,espÍlp}\a, . ,al~IJI . d• 
suspensão, roncede aos .Regentes a faculdade de c~nd~n~~ .os r.e:
gistradoJ".es . cm multa de 20 a !00 duros sem forma de .1uizo.. . . 
.. At faltas, -que, scgm1do ª· nossa lei pQdem motiva~ ~uspe~~ e 
~~issão, _sii9 m~nciona~as DO~. artigos .tU e Ui do .l\.egu.Jamt;n~ 
to. Estas penas todavia não eximem os conse~ya4orea . ~a . r.Cllp91l~ 

bjJ~de ciNil Ot) .criminaJ, (Reg, art • . ~U) . . : : : .. .... ,, .. :: 
. Cuqmr~ ~0.1.ar.: ~uc no caso: de demissão, não havendo s~it~

to ;d~sigAa4o ~~- ~ei, . o,co11servador nao pQde aba11donar o IDgar .an
~s. :da instai~~º do s~u successor, e e,n casp contrll;l'io .~espoide 
p~r peld!li .e. ~a~p~Sr :QDOVO despa~O ~~re , (azer. pr~der &,ÁD.· 

llPnJarj.o .çom . assis\encia 40 ministerio publico mel.. ai:t. J 1). . . . .' 
Quanto á demissão dos conservadores efJectivos o 'f.~-~en.w 

deixa uma deploravel latitude ao governo, e este defeito é capital. 
A exposição de motivos da ki. de B:eJpanha diz; se a condicção dos 
.registradores fosse tão eventual e incerta como a da maior parte 
d@s :~~~4'Jai.n!~"'~*~ loga~~~~de ta_nia r~oiiW>ilida.tle, 
garanti"' .e.~.obri~~ n~ app,e~eriam áq11~l~, ~. oi;µ. 'Cclnvém, 
que os occopepi. A;lei de\ia.d~c~~iar. a_ i!llmovibj~~de destes func 
cionario1, dizem· os sabios commentadores d'aquella lei, como de 
todos da orcrem judicial, entre. QS, .quaes sem duvida alguma devem 
incluir-se os registradores, attendendÓ a· sua missão social, a impor
~naia do.~u . cargo,, . ~ r~spo,a~bi!i~a4.e .qu,ç _ sq~~ elles pe$a, u di
vsrw_e,c~i.li~~as - QUest6es . 4e direito . _q.,.e .~ffi 1 d~. rej\O}Jer CO~ti· 
npainento~, e . 6oal ... cnte as. auctoridades e , ;M~ni~t~r~ d~ q~e : ~ep~n
d~. :,Ueyiil evitar1'6e. .Wdo .o lagar .a suspei&asr tQdo o rec,eio de qµ~ 
as Pl!.1'QP.s:p9l~ti,::as possam inOuir' ,na colloc;,'40 .. .s111pqnsãot - ~~ans· 
ferencia ou remoção ·de empregados, aos quaes sê vai confiar o . 
sagrádo e inapreciavel deposito 4a tran,quilidade, honra e interesses 
das familias . Devia determinar-se clara e precisamente, que aó as 
~f .rc.W:iv..aa · á ·,sua , cend'1cla .mor~l, . bo~s cOSfu~~s ... c~p~~~de . 
~ll~~k.c: rCç~id~o • .a ~~ca .as.suas ppioiões .polit:i.cas, ~- uso,,c1u~ fa
çam dos direitos políticos que a lei fundamental do ,Estado lhes c.~ace~ 
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de, quando não ultrapassem os limites :'que a constituiçãb marca, e 
com .se~ exemplo ou ínstigação promovam conOictos que 'pos9am al
tera~"ª · otdém das · et>isas eiislenle, podéssem ser mólifo' delei'mi
n'ante"de ·transfetencia ou demissão. ·Em fün devia fcchar.ise· h'érMe:.: 
tii:amente a porta ás· arbitrariedades e lnjástipas, ·que 1Ío ·prttvihie11:~ 
io ·de cargos ptiblicos; ha ·a lamentar com tanta frequenéiâ. lssfni 
gmbatiilm não '$().ó pfestigfo . e importancia d'~stes íuheCionarióS; 
mas lambem a execução e bom exito ·da J'efotma ttanS<:endêiltál 
rêfra pelá~ tei hyiJottrec~: .: · " · · · · " · .. ·.-.. · , · · · ' 
. : Esias, ôbs'ervaÇões e argumentos teimt infelizmente mais appli• 
cação á nossa lei e ao 'riosso paiz, do que á Hespanha, oride. a ná-

. tni'eza . d' estes togares pelo menos foi comprehendida. 

Artigo !O 

Se os conservadores qlfe houverem de ser suspensas ou ·:demit
tidos forem ao mesmo tempo. adiiiliiistradores de. cónccl'h~; i ' ·sus
jrcnsã<f oiI démiss~o das funcções a'dministrativmi compreliende;a stis .. 
p~iiSã'ó oú demissiro das funcções ínberentcs á eoil9crvatorfa; "-e a stts
.pensãõ o'u dé,misáão d' estas, pelo ministerio 'dd juÚita, comP,rehende 
tatnbeni· as adrninlstrati~as'. · .. ·· · · · · · ·: ' 

' · co11KENt.uuo 
'1 ... ~ . . 

.. : • 
• ... • l . ~ 

Este ·artigh está. abaixo' de toda 'a .. crifü:a 'peta 'ió~onvcnieliCít dâ 
disposíção, pois só. de proposito para contrariar os argumentos do 
commentario ao artigo anteceden.\e se· póde reunir as funcções do 
registro a outras de pura confiança politica, fazendo-as depender 
umas das outras. Porém desde que a lei resolveu ensaiar o absur
do, à. eíi:istcncia d' este artigo justifica-se peta necessidàde; poiS se, 
delJlÜtido · o 'administrador, o individuo ficasse éônscmdot ,· · ~uancfó 
se: nomé~~sé .. a:dminis~tadór ficariam dois emptegâdas e~ vei. d!u~~ 
no qual a lei manda reunir as duas qualidades.· Aliud a· trlw t1Mila'm. 

Não podem tambem abandonar as suas fur.cções antes de legal
mente substituídos na fórma do commentario antecedente. (Reg. àr-
tigo 7.) · · 
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•rtjgQ t•.º 
1 • • ; ~ ., ' • • • 1' • • • ' 

.. , Qtt®4P por qualquer motivo c!lS&arem a,s funcOC}cs do cqnserva
dor, . nem fica por esse facto e1.tincta a e~rigação <lo fiador. ou fia-: 
dQ~es, nem se fwi iogo ·a entrega do. depÓsitÓ, se o houver .... Uma 
Q'1 011tra coisa terá só Jogar depois de. tei: decorrido .um anno,a cootai: 
dp .dia . ~m qµe se a~nuaciar 11'1 f ol~a pfficiàl do. governo que ~~~ 
ljlfam !lS funcçõ~s dp r.oqservadQr. . · - . · _ -_ 

No caso porém de se haver deduzido al~u~· rec~am~ção_ con,.wa 
el\e. só depois de .ser a .Jlle$ma decidida . e JUigada s.e haverá por 
~.1\iqcta a fiança ou se fará a eatrega do deposhp. · 

. ' 

COMllENTABIO 

. . 
Concordam os artigos 306 e.307 de Bespanha • 

.' Para qv..e chegue ao conhecimento de todos aquelJes que tív~ 
rem alguma . acção contra ,O conservador, ílllnUDcia:-se llíl . folha O~
_çi-.l do governo, que cessaram as su._s funcções, e ~depois de p~ 
~~~ uiµ -~º" e feita a CQ~p~tente justi6caçã~, ~e póde caocellar 
a hypotbeca, levantar o deposito, remover o .encargo da caução o-. 
extinguir a fiança, tanto em relação aos conservadores de primeira 
como de a~da ordem. (Reg. art. 30 e 31.) 

Este annuncio tem Jogar, quando o consertador é demittido, e 
pJq qP,~O é .59 lf~sreri(lq ~l'!lnia para o~~a - coQServator\~ . . 
• ll f 

· "' ti 

• 
Artigc) t-t · · 

·. . . ..... 

, ....... . 
_., Q$ .coQS~l'V~~ore~, tanto n;l~ ~rtidões . q~o . pai~~~ •. com~ nas 
,®çl~4ções . ~rip,tas que ~~i.g~rt~m, - r~lativas _, a . -0bj~tos .de sua 
c9~p~tencia, serão considerados co.mQ os officiacs que segundo a le.• 
t~.~"1 {é ·P'1Í>4ca. em julz,o~ · " · .· · . · ... _; .. ·· ..... ·. . . ·_ ~ . 
.. . .. ' . ... .. . . .. . .. ..... ' . . . . ... . . 

-- ~ 
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Concordam os artigos ~81 a· 196 ~ l~pllfiba, !a.t.96:.,e .. HH 
de França, .U65 da Bollanda, 23!0 da Sardeobil; 9.~, Jà1, ,,9~. , '.~ 
Grecia~ 63 de Wurtemberg. · . . . ·,. . :' . .. ·.; ,; _ .... ~ ;'. 

Esta materia tem umaj111pQrlancia iQJ~e..,,, Cf é. i~k~~ir:1 
que . a .lei a .. iractasse t~to . de . leve, . qua~do . d.' ~li~ ~9'if . ~· .. 
princípios fuadamep,taes, a publicidade do. registo,: ~- OfglfJiaasiq 

· a lei despresou. · . _ . . , ~ · .. .. ..... ;1 
Todavia uma das questões ma,i~ imP.or~~es e .. ~~~Ji~.:.~. a..d~ 

e11eóÇão da publici~de dos regis~ro.s; , ba d<!is sy~~i~t~~ 
o françez ou de publicid;ide absoluta, '.qQe Jil.ét:mit!e. .:a iodos .~ 
tar 0$ registros e tirar.as notas e certidõ~, gucjulga~~ffl : ~DV~?~ 
tes; e o allemão. ou de p,ublicidade r~stricta, ~~optado. . ~a : .Jei. -de 
Besranba, q~ limita a faculdade: d'exawinar o~ litros .e pedjv:er~ 
tidões áquelles, que, na oplllião do conservador, t~vere;qa . um, i'1~ 
resse 'conhecido em averigua~ o .e.stadó do j~~vcl 9u di.~e~ ~·~ 
de que' se iracte. . :. ,. . : 

. Quem. sabe q°'e as reformas hypo.theca~j., .~q~I! .. da1l~º 
e orgaoísação de dois princípios, publicidade ~ ~~i:aJida4e,j~p 
a ~~a. refórma á primeira vista pelo d~re~. em -~ue , teJ~- :.esta 
materia,' ~ júlga-a bem. · · .. -· -- · '..... . . 
. A lei ·de. Hespanha mere~eu a .c.en~ura dos .seus;eQip"ta4Prett 

por. adQptar o li)'St~ma rel!trictQ, e. com _ra~ã~. O ÇOnset:VJl41?r ·Dão 
póde exe~~r. la~ . _a,rbitrfo;. i_ntqr~se . em. ~on~eoer .o ~~g . d~. ~~q 
Jeem .~~QS,.a9uell~s qu~. &obre elle fj~iz~em COIÚl'~C&a!,_ 9~C()D~ 
~r - ~-~~ - ~ j>r~prie1afi~fel~ões q~e ~s~am _afi'e.cm.os ~eus .~~ 

. sest , Ç, ~ .c~~s.ecvad~ _ niO. })Óde conhecer . a . intepç'o . dQS : PAr~.ÇM,'~ 
res, .nem .es1~ d~pm. $.er Qbrigados .a ;rey_ets,-:1~ . Ci).:~e&i~ ~~ye., 
publiço, para ~odos. que .o qµeiram çoµsultar,_ sq'p~do ~~ ~!116!1~~ 
s~"' i,Qt,eresse .l.~ga,l ç: ~Ue~diyel- e;_s9 .PP~ :nes~~ ~~i~~~ad~)~ :Íl:l.i 
dagar o estado da fortuna alheia. . . .. . . .. ~ , . - ._ ,_ .. . , , , 
. Entre . n~s -.a.falta. d.e .disp,osiç~o .ciprê$Sa deJpm a~op~ ~ 

b~n8.' pri~Íl>lo~ .. ~ - () melho.r sy~follJa; pa5$ílJldo~se: · ç~r~i4õ~ . a qq~~ 
as , r~quei:c.r. . . . · , . ., · _ · . · · . . : .:. 

A Jei concede expressamente fé public~ :a~_cópserya~:º~~M~ 
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as Fertid&es e declarações escriptas relativas a objectos da sua 
competencia, para que possam fazer próva em juizo. E admittindo 
tftl*incipio:d& que:os. ·terceiros só podem ser prejudicados pelos· di
~tos'in~riptos, :t tlã<>· pelOs- qüe o- não estejam;· ainda· que na rea
lidade existam e tenham força d' obrigar aS partes contraclàriies,-é tanta 
a·importanria das éet'tidõ'é~ e certificâd<>ido registro,que sem elle8 não 
pódeo,1em prejuizo de terceiro,fazer-se próva de e8tarem livres ou one
t1klós quae!qaer bens immo•em ou direitos reaes 'n'eltes hnpoStos. 

Depois de conceder fé publica ás certidões dos · conservadores, 
tí'OOM& lei oommette uma l'alta indesculpavel, deixando "de: decla
rar· 'Hltininántemenle, que, qua~do . as certidões ou certific.ados. -dos 
~n~adb~s'não Mrem conformes com os asse1úos dós livros de 
reg~ro~ ·vall!rá'·o· que d' estes constar, salvá a 'acção do prejttdicado 
Jittrai·~igÍt a indemnisação COl're8J>Ondente do conservador, que'com
niertett: á: lálta/ESta 'tloutrina ·é exJ>reS'sa nos" artigos ·!84 · dê Bes
pàiiba/ U f'l'§'"t'. Q ·de':França, e 1698 § t.0 das ·D\ias ·· Sicilias: 
IHt;·i ·3·]· da Sardenha, nem d'ou,ra' maneira podia ser sem injus-
tiça e absurdo. · ·-
.. ~. ··SÓ"teem M a!''éertidões passadas dos livros presctiptos pelo· Re-
gat~biento: (artigo 1 U):. :.. : ·· · , · · - · 
.:..: .:iJá' se1 ,~ .. que ·esta· ·matetia é importantíssima,' e . os coilse'ria~ 

dore1 denm ter especial cuidado com aa disposições do régtilninen
t'<)~' ~ ~"Nlta oti ommim ·lbea resulta réspon6abilidade; tendo 
~peéi'al •ctn<tádo' p~ncipalmenté" em óbservar, 11e ba inscripção; a ver• 
bbte,u;r'ou' calicellaç&o·posterior, que por qualqu~t' modO áltere <\ 
qne"tétn de- ·certifrcar (ar&igo 173); se iObre ó ínesrtto predfo exis
teJhyPotheca ênja inscripçlo não eateja cancellada, ·e.na8 'certidões, 
d'Ínscrlptõe! ;btp°'hecarias, . !e estão nerbadoa pagamentos ~ai'cfáes 
(á'ttigif 18'6' 'e 'f 81) pãta o declarar nM certlêlões; Deve · tambem 
ttntibr ttoià hó Diario da apreaentaçlo dos requerimentos, . não de
môr*": ~ ct!rtidõ'és mais 4• '1re9 dias, e nerbar a entrega no Did-
rio assignada pelo requerente. . · · · ' · ·' · 

.; Nto · de'Vé entregar os cértiOcados aos reqtterentes scin Jenr ao 
iiiaiOe ?eál o predio ·descriptó, ·$é rdr primeira: a descripçio,. e ao, 
índice pe~soal a pessoa que activa ou passivamente fôr mençionada 
ná: ·iusttipçUo (artigo UI). · · 
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. . ·:fqd.a11.lJ~.,W~iç.Qes do re.g\&l• ... &o -t).eSJ#.. n»ted'a .,. 
5eqtpr~ ~r.j)l'e~~1» Di\ l\\~Oria dQli "ºD$JU°VidQIGI.' (lte,. ,.,..,_ 
ges nt ttl78.} . , .. . . 

.... ,.,. ,, . ,, ' 

,, • '.. 1 • . Artiao t3.º. .. .... ,. ;· 
• • . .. '! : :·•' "" · .•.. , •.· 

· .' .Aps ~Q~~rvadorçs p~rtence a guafd~ e .. co~e"'1~lú>, ~m ·bca 
ordem e recato, de todos o~ liYfo& 4l cle~pls ,docnMn~'9f; p~ 
tes á sua respectiva conservatoria. 

COJUIENT.4810 

• ". ' ' • • • • ~.. . . • ' J -·, ; lt' . ' ; 

. <;oµcoç4am,Qs ~tig~s !IU e ~guimes de., Heispaüa.1. ,t•o.t ~e 
França, !10! das . Qu,a& S.icilillS,, S3G~ da Í\lisja~: ~ili-; da ~ 
d!~ •. 87· I '·:º:.~a'.,Gr.ect1J1 · 1 . '.; · ·:· :'. •• 

. :, A importancia: falur~:<l'~ livrps. & i~osa; .. J~io: .elks:.~ 
tOmbo geral de toda a propriedade ioimovel, e a origcll\ '.dç ·:totlot 
os títulos, porque todo aquelle que queira fazer constar a sua pro
priedade e os seus direitos ~· .d'.ulQll maneira efticaz, tem de 
os fazer inscrever no registro para que sejam cooheddos, respeita-
dos e. pro•....iAns1 ·' · - · .. ·· .. • .. · .. · · · . ' · , " · f .. : "' .. ~'"i'f . . .. , "'" -· ' .... , .. · .... v, " ,.,,_,., ' "" ,,.,._, , ' • 

·:: ~~· .~er9"19l°~',P:~J®~ a. · SIJ'1· :·PJrdBt;; :~ .-: :eHMtv.a•~: dt 
tan~.p,a, 1pi;jrll#roe,. ctiDe.: Q$.•oaa.· ·!ÜU~ :ª~~,,.....: (lq 
concelho e seus substitutos, devem,quand9 eeiiv.-. !t'P• e~io~ 
todos os dias guardar debaixo de chave em logar seguro o diarie, 
es indices pessoal e real, e os tjoqu._~e-tos apresentados ao regis
tro, que no mesmo dia não ptdessem ser inscriptos on averbados. 
CÃ\4'S· art.igoJ>&.} ! . . . . , . ,. : . . : . •'.: ~ .· ·. ~::e:. ··" . 
, : . Os lh'ro11i . ~o. os menoionados . .a04 ~l'.~g~ . 31 . il : U · . .. OL rqqfj., 
Jntlpl9,,; ~ .9 ~lo\ . ~elo e~lJ'a-ie ao .;Jaappi\; no fim, d0ii!•PJmt;:; 
dice. l i .• , r ' •• ,, • ,,,. , .... J il 1.1/ ·1 •• J ' ·· ... : • • , ... ~~,jj · l.t"'.•i 

· · O~ conserva .. ~r,es, Qµ se,J.s. JtjJUJ§J~& .~ete". :.11tct1tJ'Jlr '"' <~ 
que n'isso tiverem interesse, os livros do registro. (Reg. artigo 
489.) 

A disposição d'este artigo apesar das palavras, que n'i110 lio•
t~m in,ter~e, µ.ão t~á ~ ~on~dores arbitrQ.t , él~8PlP.a.,., para 

• 
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deeiMr, ~uem ,tem ou nio tem interesse, e por isso devem mostrar 
~1ivf06. l te4ós equelles; que .tiverem ~ll~ certidGes, pois 
todos teem interesse em examinar se a certidão 011 certiftcado está 
conforme o livro original. 

Não deve esquecer, que os livros nunca sabem da cooservato
ria por nenhum motivo ou pretexto, a não ser por Corça maior; 
(Reg.· artigo· 1s1) e que faltar a esta disposição póde ser causa de 
démM!&ão". 1(Rég:'artigo !U § 1.0 n.0 .t.) · · 

Artigo U.0 

Os ajudantes dos conservadores privativos fazem as vezes des
tes '.dtarante·.,•:séoS·impedimentos temporarios, e os auxiliam em 
tadcJ o' que'-pérteooer ao serviço da conservatoria. 

§ unico. Os mencionados ajudante.~ tcrlo· fé· publica · ·em juii& 
em -relação a· todos· os . actos" que praticarem como substitutos- d". 
teistrvador; · ; .. . .. · · · , .. · · · ' 
. ,. 1• l ., l l '. ,, 1 •· :.- ' . . . ' ... ,. ~ ' . ·'. ' . 

. :· · 
, ' ' ~ , 

'... .. .. , . 
•• •• 1 , 1J. • • I ' '" 

Nos concelhos onde o conservador reunir auribuiç~s admini~ 
tratins· s-ere1sabstituido ·durante os seus impedimentos temporlrios 

· peita ·mesma Pe-oà ·que tleva·snbstitui-lo qaanto ás deinais fancçêfe. 
'ªº Ih& compete ~xercer. · · · 

' .. · ~ 

•• • • 1 '· • • Artigo t6.0 · 
'' . ..•. 

Os conservadores de registro hypothecario, tanto· os pnvativos 
coine·todo5· os outroS 'São subordinados ao conselheiro procurador 
stra); :'d8' ·con1ai ·e: immediatainente aos procuradores rcgios das 
respectivas relações. Por via d'estes magistrados receberão as ·or
deDS: do :goverlió.'lltlallvas· ao exereicio ·de suas · funcções: 

.... . ,.· .. ,1:; ;- .·1 . 
. , .. , . 

COIDIBNTARIO 
- •• '.. 1:' /,' ' 1' ,, • . '~ -

: .... D.risam·estcs arhgos explicaÇão, que s~ deduz dos antcce-
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dentes. E' inutil repetir os i.llC~~eutes, que resultam da simu!-
tanea dependencia, em que se collocam os conservadores de segun
da ordem. Es&es serão responsaveis.pelos .actoa dos.se•.1Qbetit11tos? 

Deviam ser, a, lei devia lleçreta~lo CJ.p,l'e:s&alPAAie:.. . . : : : , , . · : .. ~ 
• • , • • 1 \ . . 

Artigo n.0 · '. ' ~·" • .: . ·· · . ·•·• ...... : 

"' ,.,, · ' '• l : .l 1 Jt 1 • ,. •I• •• 

. ., .... .,.. . . ' ' " ' .. ( 

Os cónservadores pri,~ivos e s."'8 8'•~ .q~ .PQs .. tct•• 
da \egi~atão .. 81Jl ~.is~r .. ~º te~~ ~~ ~~ no~Mo· :i~vcÍ'e•; éM ba
bili&açô~ .'1ec~ar~as par~ .. ~~~~ ~e~s .d~!lo~ -do. ·pi:GO~ 
dor regio, ~rio consid~dos .co~ çandW.~os .186."8 a .. mqiska~ 
ra judicial. ...... .. . ., 1 ... , ... , ...... ,,. ,,: ... 

.. § \lmco, ·Os coa11Úvador~ .e $C~ . ajwl~~ .eo4efJQ .. ~ C,Q~ 
feridos, por ,(:Q,nv•ni~ia . d.o .. ~fYÍ~,. jJ.e ~~íM'»i ~\m·~r· 
.vatorias, Ji~ .termos .em qu~ p ~-~r ~s · ~IM&~-:ilo· .,.._.. 
~dor regio~ .. . ::·' .... '.: r ·. :· .. , .. ,1 .. ' ••• • 

• • 'l f ''.• •••• 

Artigo 18.º ' . .. 1 J • ' 1 • ·'. 

Quando· a transferencia de que tracta o artigo an\eCedente fbr 
de a)nqa conservador priva&iv~, será Jin~m~&e ~la9pelt mi
nisteri~ da _j~i~. Se porém. o conservador-tsaosf~e . fôr :..,. ...,. 
~o tempo administrador do concelho,. a· ~l'ereot!i&.será. decr~ 
da pelos .mini$terlos do reiop .. e da justiç,a. . · ; .. : 

' . . .: ,-,(,._,J 

, ,; ·. 

: Artigo 19. o. ' ' •..•• t. • : • ·' ~ 

Em todo o caSQ, em que se. der transf erencia de algum cons er· 
\'ador privativo, o governo determinará o que convier com relação 
á fiança ou deposito, a .fim de que ~aja augmeotQ . ou . dimiJlqição, 
conforme a importancia da .llOVa conservatoria pa"' ~ .. f4r--m• 
do o cónservador. ., . · · 
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' 1··.' . . # 

· -: . ;A ºdotiCriáa d'~tet;àrtigós ·"é· e1aró: Os -iocóoveuientés·da amoYi
bilidade ficam dipij$10t :ntH:otmneiltario ·ao- 9rtiga' t9·; · :. : · 

Deve notar-se, que . verificando-se a vacatura da cooserntoria 
por tr1msrereocia, ou despacho iudi~ario, e não havendo substituto 
designado na lei, o conservador não póde desamparar as suas func
ções antes da installação do seu successor, e responde em caso con· 
tnrkJ' por-.perdas e damnos. ~: art 1. )' . · 
.• ., lf. di•osi~o·do·lfrtfgG tt 6:intttil. ·sem ·ditVtda' ·a· 6aitç& ·aeve 
oerresponder 4 :importancia da! conservatorias, ·que ·depende d,o 
màiôr- número d'ii:lstripções, . da maior . riqueza do ctistrict<>,' 'e dé 
muitas outras circunstancias, segundo as quaes a caução •. deve· ser 
mdlai êu ~or;· ;oréiií 'a· ilisj>osição-ulil ·1ia:· Héspahha · (l'o'nde a 
tnnlklfeve.,.to, pônllle a 'qu~ntia da"&ança· vana d'úntàs parà outras 
c&"MetvatóriaS;·>fflnada:"serve"etÍtre uós; porque como ó regnlameií
to determina · a mesma fiança para todas as conservatorias de· pri·
mcira ordem, o governo não tem que determinar, está determina
do por sua natureza. 

Artigo 30. 0 
• • • . 1) •• •. ,. f 1 1 

-i· · · 0 ·QODÍ1et<Mldr qle- de ·niw& 'tmtrttr ;iiO' exercício dé' ··algdriUi't!ort
Mlt"ftlWiai·o11 : ~éjâ'J>et'1rilnsfurenci'a oa por noivo dcspachCJ, não é · obri~ 
fJlldo 11lcOll11ttvár<b!J: empí'êgàdós ·wbalternoS' ·que· alli · existirem; po
dendo escolher e nomear wtros ·de·. novo," pelos :{Uacs iespôncierá 
como prepostos seus, nos termos do artigo 1 O. 0 

§ uoico. O mesmo se observará pelo que respeita aos empre
gados subalternos das coilservátorias, · ditde o conservador é ao mes
mo tempo administrador_ do concelho. 

· , . I; , ') 1 • . • ~ : • .... : ~ , • , coni?ri AR to 
;., .. •''! . • · _. -: · .. .•. 

. · ":Rlfte· at'\i~ pódê 'dizer-se utna inutilidade, pois o que d ispoem 
OBÍá"oomprehntfülo: no ·artigo to.-0, a cujo conimcntario · nos refc,
rimos. (Reg. artigos 8 e 9.) 
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._ e••la•e•t•·i1J•e9' ·liiMepalU~- : , ' 
eoa.ena•.,tu · · · ._ ........ ,~ 

. . 

.· ... ''· ·" •• 
1 .. , ' 
• • • j ,, 'J •• • • 

- . i'éle. re.gistro predial que se nr.er·nos termos da: ·presena. te~,::• 
pelos dàmaW aclll& ·da é9mpeteilcia - :consenelllriu, 'lle·hlo· -· 
pap1 «: emolume•, COllBllDtea da; tabellta · ru~:•v ··~aptierll 
satiafeim sempre pela J>8S98J que . :e~ir .. o: oolllfà:tbte· -diploma ou 
acto que o conservador deva praticart: salto: o aea diseitt.para .-. 
vear!do· .ink1JeSmdo·•·Ruántia·.que por elle::papr.! l • •• ··: . ·, .; " . 

; ~ ... L . ' I ' ' 1 , • I • 1 ' ~ ' ' ' ,• 

... :.'. « .... : "' ... " :eOllÍllM. . .. •, ·:·• · ·" '" 1 " 1·: Y' 

' ' . ' ' •l 1 1 ..• '• . ' ; - · ..• •. 11:······,. 

Cancordam os artigos 33' a 3'6 de Reapanha, 76 e 97 da 
Grecia, !88 de Genebra, UH de·Rrança, t0'9 das Duas Sici
Jias, U37 da Bollanda~ H57 da Sardenha, 10' de Fribargo . 

. · Ã leí1 8e8tmdo o seu.çOsaame,- ·passa: ·por alto :e:.lliD: detlàe a 
minocl1Sidadas; :o. r0g1ilamento sesae ·o 1ile,mo systema.com·jiel(uat 
na ditTerença. (Reg. IU, t17, IH, H9, !30, !31 e'i8t:)" >::.; 

Temós pois acpi a notar: em' ptimeiro .légar.qlle·a làbeUa,epe
sat de ser ·cpisa simples ·efaoil 4e f~. es&t llUiJ.fei&a, . ._,,déo 
slgn81! t.doe os .aCfíoS; porque. se veactm eoioltpn .. n1os,: . .e 1a1. lei de:t. 
via determiaar e1pre$saméDte, que -todo9 ós· oaCros actoe·G9 diJi88114 
cias não vencem nenhuns . . Devia dizer, se o conservador . pád8J 
OU Dio ·póde1 demorar Otl reou~ o· rQ8Úlb'O pot ·faka· de pagamea
tO dos emi>hnneo&os; .. e. finalmeue 1l~&erminar. a· ·Colma sillples dei• 
cobrar ; aqlielle ~e os· pagasse ·por : OU&roi e. declarar ·a ·queil ;çoru
pete a obrigação. De tudo· se- occopon a Jei .de. Bespaoha, iega'ndG 
e qual deve pagar aquelle a cujo favor se inscreve ou aono&a im
mediatamente o direito; estabelece o mandado executivo para a exac
ção dos emolumentos sem que nunca pela falta de pagamento pos
sa d.elnorar~se ou- · recusar~ a. inscripção; diz q11c ·oe·~a&ot. noa 

índices e quaesqtter livros auxiliares nilO venaem :emolumeows;"qae 
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o papel sellado é por conta doa ' interessados; que o. registrndor con
te os emolumentos, declarando o artigo da tabella, que os estabele
ce; 1p10.01 Idos practialdos :p&r otdem jodieial eatrem em regra 
de costas; que, quando o· juiz recasar a davida quo o registrador 
opponha, o interessado não paga os assentos a que a mesma duvi
da tenha dado Jogar; que não ba emGlumentos pelas rectificaçõcs; 
que os emolumentos variem segundo o valor da propriedade ou di .. 
reiro;· 4'18· os registr.adores se - sujeitem strictam~ate na Ndacção 
•s Aillentos,. IJICU ·e :oertid6ee í8 ·iaetrooções .e -mocielos· dO resa• 
lameoto,, . .,,. o.que OIS ví&iw se :e1ea:e c11idadosa iospecçlCJ • 
.. · Ao· mamo ltlDpO .a. tabella tira togar a .todas as ~'Vidas i!i abu-
IO!i, .a;qiie ;il,nbuLtiá larga occuião; · . 

Neste ponto temo1qnoito a 'lamqntar. · E~ . provavel,.que ;eot.bre

ve um Oagello de Portarias augmente ainda a confusão d'um pon
to, que tão facil <'r8' ter simplificado. · A conta dos emolumentos é 
sempre feita pelo conservador. (Reg. artigo !!7, H9 a 131). 

1 
t. • ..,,. \ , 

: .: ., .:: , .: . '. : . · .: .Artigo H! · 

,Qs. :emolamentos ·de· que-tr~ ·o artigo ·otecedente .aerld tscri
~s· :e .arrecadados pela .fórma que será indicada - nodeer~to !'&! 

gulamenlar ~ . · 
, §. i .0 .0s emolumentôs. percebidos tias conservatoriN de segun

da -or.4em, deduiidu as despezas de e1pediente e as que houver a 
fUet com -OS empregados subalternos, serio-divididos· entre os rui
'mini11tadores : 4e concelho e seus escrivães, coof orme o regula
mento.· 

.§ !.C1. Nas conseryatorias de primeira ordem os .emolumentos 
e1trarão pari o coke do es&ado, com escriptw:ação especial. 
.. ,. § a.P ~iea -0 .go"emo auetorisado a rever as tabeltas, dando cQD· 

&á át ,c4rtea: do: uso qúe fizer d' ellla auctorisação . 

. C01DD!l'ITAR10 

·. • A. escripluraçio e árrecadação nas cooserntorias de primeira 
ontem ·é segundo o modele R e T. (Regulamento artigos U 8 a SH 
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mappa in lin~.J Os conse"adores de segunda ordem teem de pro
c.eder segundo o modelo 1. (Reg. artigo HG e mappa ·in fine.) 

A distribuição é feita segundo o artigo H8 do Regulameàto. 
A aactorisação concedida .ao governo para rever as tabell.ls, dis· 

posição que a camara alta i1troduziu na lei, concorda com o art. 
H6 . .de llespanha, e funda-se na necessidade de remediar defeitos, 
que appareçam, e não estejam · prevenidos. E' medida que a pt11-
dencia acon1elha ·para se poder logo aproveitar -qualquer iadieaçio 
da experiencia 

TITULO li 

Do rela.to 
CAPITULO I 
. ' 

Do rqlsto em 1ei:a1 

Na Iutroducção, especialmente a pag. !8 e 100, fica longamen• 
\e exposto o _que é registro, . suas vantagens e os seUJ eff eitoa juri
dieos. Não se esqueça, que o reghitro é a publicidade, e que a pu
blicid&de é a base, é a mola real .do novo systema hypotherario, e 
a sua garantia ~ential e indispensayel. As bypothecas, onus,' en.: 
cargos e todas as modificações prediaes (que não tiverem ·Desta -lei 
· excepção expre~) fü;~o em · relação a tercei.ros em estado . de di~ 
reito inerte, egiqoanto a· sua existencfa. se não .revela pela .inscW, 
~o no registro, salvos 08 prasos pela lei ~stabe.lecidOS." A i.oscri~ 
pção é o instrumento. unico y publicidade; por ella pois, e só JJOl'. 
ella, podem revelar-se utilmente os direitos prcdiaes; e não ha meio 
possivel de a supprir, ·pois ainda que de qualquer outra maneira 
terceiros tenham conhecimento da sua cxistencia, esses direitos 
não podem ser'."lhes oppostos, se ·a inscripção no registr~ os não fa· 
zia constar. Esta doutrina é no nosso direito inteiramente nova, ha 
de parecer a muitos injusta e absurda, e todavia· não adrnitté opi-
niões, é unica e absoluta, como a verdade. • 

Bsta niateria da primeira importancia para todos deve conside-
10 ... 
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rwse om··tres relaçõc!l distinctas;--os pr6priet.arios e. sen®res d!J. 
direitos p~iaQs; e ai convonicncia oo aates 111lC.CSjiid.wJe de. re
g.isklaf:....;...os ranct'ionarios· enctmegádos de .fazer; g11~1"fiaJ"e ·flOW1er
nr. o rogistro:-a Jurisprudencia que lm'd.e llte .re.coobecer, 4ssi
snQr é gtraniir os elfeít.Os. Alem dos esolareoimentes.que. a lllliro~ 
ducção ~ffereco. a lo(los; darei aqui aos primoiNs alguma Olo'pJltà., 
çio; os segundos v-e1ãó o ÓJ(jdo practico no commentario ao artiso 
4-t~ os terceiros teem do· ler ~ta obra só para a julgar, não . os pode 
ensmar quem· d'elles espera conselho e licção. 

Os proprietarios não teem obrigação de registrar, porque o re
gistro não é directamente obrigatorio; não é lambem facultativo, 
pois indireclamente obriga, porque o interesse e a conveniencia pro
pria o aconselham, e muitos àctos da vida civil não podem sem elle 
practicar-se, e alem disso porque a lei só reconhece a propriedade 
e suas modificações em relação a terceiros depois da inscripção. 

Um exemplo fará ver a diff erença dos effeitos do registro caí re
lação a terceiros e em relação às· pessoas do contracto. Qoanlo a 
estas vale, segundÔ os princípios da philosophia do. direito, desde o 
mutu.tl consenso legalmente provâdo, e '8nto vai e antes como depois 
do ·reslstro; quanto a terteiros porem os effeitos começam desde a 
inscripção o o contracto· só valo depois delta e segundo· ella. Pauto 
transferitt a Pedro uma propriedade oa direito· predial~ ~ Pedro não· 
fez inscrever a translação; em relação a ,Paulo é Pedro senhor dá 
coisa &ransferida, · qae o primeiro é obrigado a reconhecer, e . não po
do· ioipugnàr-lhe. Se porem antes de Pedro inscrever, Pàulo aliena, 
bJpodleca ou onera Q. mesma coisa para com terceiro-, ·e este inscre· 
ve antes- de Pedro, o diroitO que adquiriu· tem de lhe ser recoube .. 
cido e sustentado; Pedro tem acç\l contra Paalo, mas não a · 
tem contra o terceiro nem contra a coisa por este adquirida e ios· 
cripta. . . 

O senhor d'uma pr~priodade ou d't.m direito predial· tem em o 
registrar um interesse, que ~ fa$.'.il comprebcnder,e que não pode ser 
maior; a sociedade só lhe protege .a propriedade, ·a lei só lhe rer.o
nhece o direito depois da inscripção; sem esta não os pode apre· 
septar em jufloi só depois della, (passados, ja se vê, -os prasos pela 
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:lei ee.cedidos) ,.te. oferecer cerloza dia propriodafle, .e ta' fllcili
dade . de realizar ·qulqaer contracto e t~cçiQ. 

· P•em·Dio é. ~ ·cq111Yeniente, é . urgente regist,rar . . °" senhores d'.owas reaes, que no praso d'om anno os . Dão ~ 
-gimare mt · não podem oppo-1' os depois a LerceiroS, qqe se ttlnlla'm 
inscripto, e os seus direitos correm grave risco, so .o preprietwi9 
aliena a propriedade~ . 

Os senba-es de propriedadea:aie correm · o ~ .. fi~c9: <w.ra~ 
·o praso de ciaco anoos, 1oduia ae alguem com um titlllo hnalido., 
mas que po&se illodir o conservador, obtiver o regi&tro seuuer o ~ 
ligitimo deno, não só, ooer~ndo-a, pode dar logat ás duvidaa q11e a 
nossa· lei permfüe por .ter s&DCcionado princípios oppeatos, ~~o nâ 
:Jntrodueçãe Ata notado, mas com certeza essa. insc:ripçio i~elte 
o· ligittmé d~no de se inscrever, em .quanto não fizer Julgar ~a~ 
mente ntintta a pri"!eira in9Cripçio, assim como. tambem aio pode 
comprovar ou faier régistrar a posse. (Reg. artigo 8'i, Lei art~ 
39.) ' 

Não é pois só uma diligencia util, é um acto do maigr interes
se, e da primeira conveniencia. para os proprietarios fazer registrar 
a propriedade. Todos os que teem tilulos, devem quanto antes 
apresenta-los aos conservadores; e todos ;l~eU~s. que. os não tive
rem, ou que os tenham duvidosos ou · eonfus~, devem requerer a 
justificação da pos'!e para conseguir o seu registro. (Reg. artigo 139 
a H8. . · 

Não dei110 de o repetir ainda, é es&e um ac&o da maior impor-
. tancia, que é preciso practicar com o maior. cuidado e· çir~u~eQ
ção. A reforma ·hypotbecaria filz uma revolução compleJa illll: todas 
as relações do direito de propriedade; a ignorançia da lei Dão · 
aproveita; o proprietario não pode queixar-se da lei, mas só 
d&. propria omissão, se a não .cumpre e respeita, pois .d'aiú lhe 
resulta o prejuizo. Cumpre, qúe todos sejam advertidos e aconse
lhados, porque se trata d'um dos mais caros interesses sociaes, do 
direito de propriedade. Conheçam todos o objecto, de que se trata, 
e não .se illudam com fatsas apparencias, nem com ideias e precon
ceitos do direito antigo, e é d' esperar, que o interesse proprio nio 
deixe de suggcrir a todos o cuidado da sua conservação. 
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·O Regulamento no artigo 68 concede a09 proprietarios uma ga
rantia importan~issima, qnc se nlo deve desprezar. E' a faculdade 
d' apresentar as minutas dos · extractos, comprcbendendo não só as 
circumstancias, que conttarem dos titules, m11 todas as· de· qae por 
fürá delles tiverem conhecimento, • lhes r4r conveniente mencio
nar ·no registro. · 
• Consultem pois todos com especial cuidado.os seus títulos e o 

estado ·da sua propriedade, na certeza de que a menfio feita no 
régiStro · constitue desde logo uma presnmpção, cujos ell'eitos teem 
de ser respeitados e reconhecidos ate Jigitima impugnação, quando 
por ella venha a julgar-se extiocta a primeira inscripção. 

E' pois de ptimeira intuição a vantagem de registrar immedia
tamenie a propriedade e todas as circumstancias fatoraveis, que a 
·completam, e para esse fim o proprietario deve organisar a miou
t.à: respectiva com maxima circunspC<".ção e devidamente aconselhá
do,· porque o.registro constituo a base de toda á prova legal 1 e to
do o cuidado é pouco em negocio de tanta gravidade. 

Ar.ligo 33.0 

··Estão sujeitos· ao registro 
. 1. 0 O domínio ou propriedade; 

.. 
t,Q As hypothecas; · 
3. 0 Os onus reaes; . 
4.0 As acçõen·eaes sobre immoveis e as sentenças 'fUO n'ellas se 

·-pr~rirent,tendo passado em julgado;· 
6'.º As transmi&sões de propridade immovel, por .titulÓ gratuito 

·cm oneroso; 
&.0 A posse devidamente comprovada; 
7.P O privilegio immobiliarioà que se refere o artigo 88~º, n.0 t.0 

COMMENTABlO 

Concordam os artigos 9i de Hespanha; 17, 13, !7, 57; 58, 71 
e 71 de Genebra; t 5 e 4ü de Friburgo; 1 e ~ da lei france~a de 
!3 de março de f 855 sobre transcripção. 
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Estar sujeito ao registro signiOca Dio poder· ser oppoato. a .. ter-
ceiros antes da iascriKão. · '" 

O fim do registro é dar a conhecer, se o que· aliena. é, o .ver
dadeiro dono, e se a coisa alienada tem onus que .lhe diminuam f) 

\'Iler. Deste ·modo cessam as acções 11 que dá logar o apparecimen
to de obrigações occultas na oc:tasião da -\"enda, e aqu.eHe qu~ quQr 
emprestar sobre hypotbeca tem meio seguro de saber ,quank>s direitos 
lhe preferem. E' preciso pois, que appareçam DO fégistro t.Nos os encar ... 
gos e desmembramentos ~ pr0priedade, e para· evitar que ci nove> . 
adquirente seja enganado, determina-se, que o predio passe liVJ"e 
~ desonerado de todos os ou.us, que no momento da inscripçlo~ da 
acquisição não appareçam ioscriptos, e não Constem do regiswo. 

A. nossa lei anda muito longe das indicar.i)es da" scieaciq· e dos 
etemplos, que ·tinha á· tista. ·Não foi só· a desgraçada lembrança .. d' 11-

diamento do regtlslro do di>mioio (lei de 30 4e.junho . de . t864, 
Appendice i~· fiae); tambem ·a excepção· para .as .transmisaões ... 
1termhiadls, que.alo a maioq;arle, como heranças; SilcceSliies ;~ 
.,,ltalo·ou ·por tes&amento,: em.'qae o herdeiro '. ~ inslituido .:u.._ 
v~rsal sem especificação-ttc •••;.e: :nas ·qua~ • .._ , ilho . desooah• 
ciclo ou um herdeiro cÕm melhor·direito 0virá ·reolamai:· os : ~IJ~to15 
da dispensa do registro; tambem os casos de nulüdado1 de irallde. 
d·ineapacidade .. i8'erdtcção e outros; ai.oda os priv~io9 d-0 .. baruio 
de Portugal, e o campo aberto á variedade d' interpretação .. e ap-. 
plicação d'outros pontos de direito, são ob1lacolos ao ~aegainien~ 
·to ·da cwt11a,. fim d' estas reform~; premio ba:s&ante. mas nec"sa-
rio de tanto trabalho. · · " 

Ã·lei de Bespal)ba manda inscrever todos os títulos t~lati~ 
vos do domioio de bens immoveis, oa dos direitos reaes n'elles im
postos; _todos os ti~ules em que se constituam, reconheçam~ modi
fiquem ou extingam direitos d'usufructo, uso, habitação, .. emphy
teuse, hypotbecas; ceasos, servidões. e quaesquer ootros din*os 
reses; os actos ou contractos, em virtude dos quaes se .adjudiquem 
a alguem bens immoveis 011 direitos reaes, ainda que. seja <;Qm a 
obrigação de os transmittir a outr1J, ou de. inverter o seu valot em 
objectos determinados; as executarias em que se declare a .incapa
cidade legal para administrar, ou a presumpção de morto do au~ 

.. 
' 
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Hntes; ou bm que se julgue a interdieçlo 011 qaalquer pou,. que 
modifique a capacidade civil das pessoas em relaJão á livre dillp&" 
ai\'ão ·des seus bens; os contrados ·d'arrenda•ento · d'ianoveis pol' 
mais de seis aooos, ou em que se teobam aatecipado .as ten4aá de 
1res ou mais .annoe. A lei d;, Hespanha couegoi11 o 6m; a .llt88& 

não póde r.oosegai·lo, pGrqoe lhe faltam as coadicções esaenciaa. 
{latroducçlo pag. !8 e seguimcs} · 

NIO ea&lo incluídas no artigo as transmissões dos oaus reaes, 
e deviam estar, porque são ~smenmramentos da propriedade, 8US

·eeptiveis de bypotheca o atiena~o intlepelMlente e separada1 · e 
lll~mo pOTqtlC ·8 lei, que 08 sujeita ao registro tom perm :1iie gra
ve, Jliio póde sem contradicçlo cUspeosar ·a inscripção .das trHQlis
aGes; prodainck> · a duvidá e confüslo I~ depois de .todoe os ex
-fofços·para tteaaí a certeza. Todavia a ollliulo·da . lei !é·~escnilpenl. 

: ··. li lei de Bespaahà ~onSidera como titulds t.rmslativoe · de·._ 
Wio ·a QOl'l~~ o pacto de re&rovendendo, .a · magação ·de ~qa
fGea, a re1titui910. de.dote e mais b4;• .om poder ·4o :lliarido, ·O, 
t.lejcomj8* • S11bstitaições nas :he~ . eJegados, e t.odts·-OS ·•· 
veis &itulos em que por accorcto· das ·parces, e seinpre que: .nlo ih ... 
ja prejuízo de wrceiro, se· rescindem .as · obrigilÇies' CHtrahidM. 
TMI .a eipecle :de servldGes, qae podem · estabeleeer-s~ ooennde 
11ma :p~riedade e comptet&Ddo 0t1tra, são obrigadas t.nb~ ao 

. :ftlgistro . . , · , 
~\te nós já havia o· registro das bjpotltecas, que .. con•in\181 p 

agora p6do ser ·definitivo, ou prC?-visorio . nos callos .do artigo UO 
do regulamento. As hypothecas antigas registradas . ._notes · da pleaa 
eieco~e d'~ta lei produzem seu eleitos por :um .. anno, dén.tro do 
tpaal devem ser levadM ao ·00\'0- registro para valerem.·de~e a da· 
ti do primeiro. (Reg. Disposição traneitoricl in fite.) · • . 

Ootra omiSSlo importante se· Dota ainda na: lei, e é ·não dizer 
expressamen&e quem póde requerer o registro. ·O•artigo 59' do l\e
gularnento e~ longe de a -supprir. Mais do qae o nosso Resula
·meRto ·diz o· aftigo 6 de Bespaoha, porque permitte requerer o re
's\&Wo· a iodo llquclle q11e tiver interesse em asseg11rarq· direito que 
dove -inscr.evér.Se, e tambem áquelle 'J'IC · o trane'mitte, o · ape8ar 
:d'isso:por· exisir a ligitima representação foi. justamente impugna· 

... 
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do, p0rqoe, quãruto -0 proprio !iateressado Dilo ·p09SI ir, as diligen
<eias previas para ·o tegistr& e ·n procura9l10 froam. müo . mais ·ai
ras, 'que o registro. O Regetamento ~e De.;pailha' sáboa as .dili
't'Uldades, que O 'ftOSSO 'VCftl c-rear, e ·determinou 'qce l!C jhlffàln t-e
presentantes ligitimos do interessado para requeter a inscripgio, 

. do -filho seu pae, da' mutber seu 1malido, do popillo :o ·tutor ou cu
rador, e dos ootros o mandataria, qtter o mamlnto seja verbal •11 
tacito, •e d'e·s1e modo o ·sintples facto de apresentar um litalf· te 
terceira pessoa faz crer, que o portador do· documea&o está tacita-
mente auctorisado pelo dono d'elle. .. , 

" . . . Artigo U.0 

O n;gistté será · féito na C'Ol19el'vatorià ·em ·cujo distrieto ·esfivl!r 
situado o predio·a qtte se refere, e nllo em ou&ra~ 9tb pena•de llql
·tida~. 

· "§· onioo. ·Se ·o ·predio f6P sitóado em territerio cto , 1qtis. ·de: t11111 . 

éobcelho, o regi9tr6 será feitO em cada unta tias. ·COmcrtatoriu: re8-
pectiva5. . . .. , 

. • .. l ~ ' ! ' .. ~ 

COIOIBNT;4at0 

Concordam os arligos 1 e 2 de &espanha; 2U6 de Fran'3:: 
397 da Prussia, UH da llollanda, 8040 das Duas Sicilias, HO! 
e ti35 da Sardenha, 33"9 da Luisiana, 81 da Greda, 71 de Fri-

. butgo, t58 ·de -Wurtemberg e 86 da Baviera. . ; 
· · ·Se • illseriptão é o ins&fumento da.publicidade, e esea se W
titué, para que lodos os que teüam intereese ·mn .. saber o :Taler
d'um predio, possam obter pleao "°8becialeóla·&s -~ eneargoa_ a 
propria•railo ensma que o melhor meio de :.coas.gW o 6m • fll'ª 

-a!sim di•er fazertippatecer a publicidadé·no puoprio fogar, eade o pr~~ 
dio existe, e para facilitar a inscripção é·predso que não •. mui
to .graóR a area dt ~a districlo, porque a distancia e a diffi.cul
~ são nos pre~ios de peqaeno talor · uusa de desmazelo e dCl 

-~hUario não inscrever. 
Et:&e principio tem sido gêralmen&e adoptad., e klntt em . Fran-

• 
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ça desde o edicto de Colbert, e lei de 11 brumario ate o Codigo ~a· 
-poleio, como na Bespanha desde a creaç.ão dos officios de hypo. 
&becas ate D. CarlÓS m, q11e oa creou nas cabeças de partido, .e a lei 
de 1861, que adoptou a divisió, sempre houve repartições especia
es segundo a situaç.ão dos predios. 

Quem pertende um predio, procura o Jogar em que é situado, 
e eaceotra nas repartições da localidade todos os direitos, que lbe 
respei&ão; se o mesmo predio está em terra do duas repartições, 
recorre a ambas, abi ba de constar tudo, porque em nen~umii outra 
parte pode constar nlidamc11te. 

A dqutrina do §, introduzida na lei pela camara alta, é deduc
çlo logica do principio e complemento iodispensavel do artigo. O 
seu efreito é fazer respeitar e principio a ponto que, se a inseri· 

·pçio sobre um predio situado em con.:ervatorias divefS!lf se fizer 
pare. n'uma epocba,·parte cm outra, o eft'eito da ~~ripção co~e
ça para cada uma desde o dia, em que se eli'ectuou, e cada. parte 

.. vale independente da outra desde a ioscripção., :embora. o pr.edio se
ja o mesmo. Â. lei de bo1mario, estalielec~11do daramen'e esta dou
trina, dizia, que se a inscripção foi feita em muitas repart~es, QS 

eleitos da laypotbeca nos bens situados em cada uma dellas só co
meçam desde o dia, 1m que 'llq . aAi foi e/{ectuada. l Reg· artigos 
8! e 109). · 

Artigo 11>. 0 

A cada um dos predíos pela primeira vez submettidos .ao resit· 
tro se destinará .uma ou. mais folhas do livro competente para· a de

; signação e descripção predial debaixo de numero de ordem segui
, do. A i11Scripção do titulo e todas as inscripções supervenienies se-
rã~ lanffdas debaixo de outro numero de ordem oorrelativo ao res

. pec:tivo espaço em branco da mesma folha 011. folhas, como será de
senVGlvido noe regulamentos para a execução d'esta lei. 

§ unico. Quando pelo mesmo titulo forem hypotbecados, onera
dos ou transmittidos diversos predios, se fará a correspondente ins
cripção sobre cada um d' cites com indicação á margem dos n~eros 
d'ordem dos ~emais predios compreliendidos no titulo. 
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COllllBl'l!AIUO 

A explicação d'.este artigo é \'er o modelo D no mappa &ui. A. 
primeira parte compre~ende a · descripção do predio. com u~-.. 
mentos e .annotações do que respeita á ·descripçlo. nas duH ~ohun
nas: seguinLes. A. segunda parte comprebende a in&Cripção de fod~ 
os onus e direitos reaes .sobre esse prcdlo, que todos se instrnem 
na primeira columoa. á excepç.ão das hypotbecas,. que sãó aterba
das na segunda, e inscriptas separadamente em outro livro. (Livro 
C). As anno&a9ões fazem-se na terceira columna. 

Ao digno Par Feroandcs Ferrão cabe a dupla gloria . nlo s9 ·de 
ter substituído na camara alLa a aotual disposi~o d() .ar,,tigo- ·a · ._ 
operaçlo iníorme .e. conf1111a, . que uão era registro .e ape11as' sé eom
pli~o e desordem, m~ tulbem de .. cr.ear a organis&ção pradiaa 

'por meiP. d'~~. l~n~s, q1Ae são seJU duv.ida: algÜma·oa melhora e 
mais pe'frutPI' ~~ hoje, org.io.i$ados:. podcudQ dizer-se ci>OI orgalbo. 
gue a ,qossa ~.,e1~e , Jl~t~ .pQn~p welos. &$ leili estmgeiru . .. :. , 

Vejam-se as disposições do Regulamento, artieos :'O a:J4i;.,,!u, 
e ~3 . ": ": ~ •, ::· : , · -. : ·, ~ .. . . · . D 

. . ; . 
. : , (1' 

1' :· · 1 

Os tiLulo11i e .. direi&o3, que, oos term~s ~a presente, 6oat11<.•ugei
tos ao regjatro . aó podem ser invocadQS ·em juízo. Os SQU~ . ~&os 
para ~om.Ler~i\'os .C:o~eçtm ·deide o:registro. ; · . 

1 uniço. E1cept"a"se .d' e~ta regra a' transmissão da, propri.QdMe 
jmmov.el, quando sej4 intlete.rminada. · 

' . . .. .. . -:_ 

OOOBNURIO 

: ; • 'J . ~ 

Concordam os ar.tigos. . ~3, U, tS e 396 de Bespaoba; .. !J.34 
de França: iHO das Duas Sicilias; UH da loUinda;, HO e 
H·16 da Sardenha; 3!97 da Luisiana: 1693 de Vaud; 669 .deFr.i
burgo; UO da Auslria; 16 e U da Grecia; 59 da Baviera; 96 de 
Wurtemberg; &8 o '9 de Ge-.ebra; 3 da lei fraoceza de J3 de 
Março de 18H sobre transcripção. · " 
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Neste artigo se c~ntem todo o fundamente da reforma, todo o 
cO'eito do princi!>io da pu_blicidadc, que a lei quiz adoptar. A con
tcqaencia é, 1qué todo aquelle que tiver um dik'cito ;ntn inscripto 
-llhre um predio, olo pode exerce·lo contr~ eatro qae o tivesse já 
-ill8éripto, ainda que<o deste seja ptsterior, em razão de lllio ter cum-
·ptidb a formalidade da inscriJ>illo, cujos efl'eRos são. taC$ que· obstão 
·• qualquer outra inscripç.ão. (Reg. artigos 86' t 87J. 

Ja disse, e mais d'uma vez, os efteitoll da inscripção, teclavia -é 
tamtnt.:rrol na . nossa lei a fal&a de . disposipOes convenientes para re
gular materia tão .importante, que a jurisprudencia tem ·de procurar 
·sulllidiariamente nas leis osh'angeiras. {) que· porem 6 mais qtte la
·-aayeJ é a inconvenientíssima cxcepção dé § uuico, que; reco
·nhece11do -effeitos nas trnosmi94iies indeterminadas, as deixa quasi 
·&oaas.fóra ela disposiçãG, e abre campo ás que~es mais prejum
tiaos b oomplicadas. Esta excepção 6- mais uma vtz a coetradicçlo 
do:j)om principio adaptado, conti'adicção logo imfnediatâ á adop.
ção, prova triste da incobereacia e falta de. pensamenlo d'eeta .._ 
,~a~desgraçada. 

O eO'eÍto da inscripção é precisamente a difl'erença entre o. n04-
so direito antigo e o moderno, entre a legislação latina e a legislação 
gcrmanica. Na pri!lleira o direit& ouciado contracto,e, sendo o contra
cto occulto,era possível crear todos os dias direitos novos sem conhcci

·melll&o·!de terceiros, ~ que produzia as hypotbecae oocnllee e &eàs in-
·cob-iOOientes. Na segonda pela adopçio da puMici-dade é 'tlireito 
nasce da inscripçã~, o depois dcs&a (} · lerteiro ·sabe t&das as -cir
et1mstancias, onua e desmembrações de qualqaer direito. 

E' util, que em todos os instrumentos publico.s sajei'toS a re
gistro, que depois da lei se lavrem, se declare expressamente, co
mo se faz na Hespanha, que o acto ou contracto não po~e oppor
se, nem prejudicar terceiros senão desde a data da sua inscripção 

-ao resisero. Em quanto uma le! o nãt> decreta, seria muito louva-. 
nli que -os · eseri-vãee e. iabelliães inseri~m essa declartçlo · ms. 
1C!ât1811 de ·sentença e ~m todos os iostrument09 pablicos, que pre

. cisem de registro. 
Por terc~ro entende-se iodo· aqaelle, que não interveio no aotG. 

ou contracto inscripto: os herdeiros d0s outhergantes não são terceiros. 
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O Regulamento marca a obrij!açii&, cxccp~'.ÕCS, clTcitos e dura
ção do registro. (Artigos U9 a 153.) 

l ... '• 

•.•. :.1 

·.U.tigo al,'! " 1. ' ' • , ., .. 

' " 

·Os titul.os e quaesqucr documenlol registrados ao tempo da pu
blicar.ão d' esta lei continuarão a produzir os seus cffeitos juridicoe, 
cm concommcia: 00111 ;quaeisquer outros;" '8' 1~ :~e: 11m: ;UAo, a 
·00.&ar,-'!asde·a rdferida· ;puili~!>•'ªewio -tl'àhi.,OC·:;dillde"msüt
dos conforme· a . Jegiel~ a:•essei :tempo1em .. w8Df, i~" ·' ,, , .. : · · "! 

-::.dleDçordt 0r.arti1U . lHUt.~erllap4oba;.ü.t;~ d&:daeto .. ;ara a 
-eUaltiD·;da-lei:de .. Fribarg&.1: · · : .~ :.e;.. : :·, ,. ,,i. l: ' .. 1 o: •.. ;, 

Este praso é de necessidade para que todos tenham temp01à 
inscrever os seus direitos sem receio de s"rem prejudicados. O pra
so é sufficiente, e dentro d'.eUe ~8 podem apresentar os ti tulos, 
ou a justificação da posse. Começa a correr desde o estabelecimen
to definitivo das coall!"r·tatotias. (Lei do 39 &e.junho· de taGI, Ap
peadice ·m;,~fe;) .Não ·ha otúr~ .peoà t:o°'fl'a CM ·;~ :·oio· iosél'cve:. . 
1:ei,i ~não.~os ~ut: titulo!; não va~em c-wwa.tetoelros,..mas-• é 
a ·IDIÍOl:das: .peBa51 porqu-e pode· priv.ar. . dos ::&flls J mreitos' :.aquéHo 

. que,,~·DilO· i imcrever. · l · .. · :: 1. :. r, .. ; ;'i: i: :.• 
• i í • ' : . . . : 1 • ' · ' ~ : . 1 ' ! . ' 1'lr ·· 

. ' . 
• · - : · . f . .. , • : -· • ' , ... · · · ·\ . , .··· . . , ' .•.. 

: ,í * . • ·: L : : ; ,;' ; ''. , ! (' .i, •' 

· · · A· pOll!le liio' 11<>dent ser'.in'10cada '. eto juizo Pª'ª pma da p.--
· prieclade1 ·emquaate>ise.mio Dlqstmr.;regislr• mas :depqis de·re
giatawia, :o: seu ,oomCfi> pará· Dfos·ts eft'eiQ)s legaea:dewrí ef,r' eoa-
la4lo se@undo. as disposições d{! legislação· Ci~ltJ. ' ' ·: 1 : ·: ;. • : ••• ; 

'§ 111Dico. Para:as ae~qs ileramen~·posseáSorimr nil ·setá ·ue-
cessario certidão de registro da posse. · 
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Artigo 39,0 

A inscripção no registro de um titulo translativo de proprieda
de, sem condicção suspensiva, importa a acquisição da posse e a 
tr:msmissão d'ella para .. a pessoa a favor de quem foi feita, sem de
pendencia i:le alguma outra formalidade. 

I• • • Artigo'º·º 

· . Sendo requerida a entrega e posse judicial de immoveis, cm 
dso nenhum p~á dar-se~ sob pena de nullidade, sem-qae'9Dha 
precedido o registro do acto jurídico em qàe 8e fuoda •. . 

. -Não· será .reconltecide .em juizo :a poue· dos be08 .Ompr.ehendi
dos no n. 0 IS do artigo 33.0, sem que a1transmildo:se;acbQ·regis-

:liada •. · .: . . . 
· r, · ' 1 ' ' ·t·: · 

COIOllNTARIO · .,. 

1 : .Concordam os artigos 3 97 a U O de Bespanba . 
.. · ·Esta materia,. que á primeira vista parece vir causar · grande 
.ceafusão, é todavia simples e fertil em bon~ resultados. A lpra
clica· infelizmente muitas vezes confundia a posse civil com a pos
se simples e com a detenção justa ou injusta, concedendo-lhes os 
mesmos efTeiios, apesar da distincção funda~ental qu& entre uma 
e outra faz a jurisprudencia, e não poucas vezes, para adorar o spo
liatw ante omnia restituendus est, o julgador não duvi4ava com
metter um verdadeiro espolio e contrariar o direito e a razão. Uma 
4~ vant.agens do registro é tazer cessar. esse ~tado : repugnante. 
Não ha posse civil sem estar inscripta no registro; inscripto porém 

. o \itulo consiitutivo ou translativo do dominio sem condicção SUJ
pensiva, está ipso facto inscripta a posse, e contra . e&sa ·inscripção 
nio . ba em juizo allesação possível ele posse contraria, nem possi· 
bitidade de justificar e ioscrever p<>Me. 

Dig1tized by Google 



-H7-

. Ao mesmo tempo obtem-se outra vantagem importanussiaia. 
Nota« geralmente a falta de títulos, de rorma que aquelles .. 
Ião ligitimos senhores da propriedade não podem como &aes . 4er 

acreditados. A subdivisão da terra, guêrras civis e eatraog~iraa. ió~ 
eeodios, ruioas, pouco cuidado Da conservaç.lo dos archivos p~1ir 
cos, desmazelo d1s particulares. e finalmente a acç.ão do tempo; 
&aes são sem d11vida as causas d'easa falta, da qual resulta a· de
preciação, porqae a propriedade, que não tem titulQ ligitimo, &em 
menos vlllor. Da pois necessidade d'oma ti111laç.ão nova, fundamon. 
tada na posse; a qual sendo presumpção de propriedade, porque 
aempre e com. razio o possuidor se presume senhor até próva e• 
contrario, começa logo depois de registrada a oferecer alguma ga.. 
rantia ainda que não real nem efficaz, mas que pelo decurso de 
tempo. logo que a inscripção não contradictada tenha excedido o 
tempo da prescripÇão mais larga, se transíorma na melhor das pró
vas, preferivel a lodo e qualquer titulo. 

Os mesmos princípios estão consignados no Regulamento ( art~ 
goa t37 e t38) e ahl se estabelece tambem a fórma da justifica
ção (artigos 139 a 148). 

A disposição do artigo 38 para contar o começo da posse de· 
ve, note-te bem, entender-se sem prejuízo de terceiros, de todos 

. os direitos inscriptos, e do direito de propriedade aiJida que não 
inscripto. 

Temos, segundo o cos&umc, a lamentar que a lei ~ o proprio 
Regulamento juntos sejam em materia dé tanta importancia m'-ito 
mais deficientes, q11e a lei de Despanha: A próva para se jul88:f 
procedeme a justificaçio de posse deve ser feita por testemunhas, 
que sejam visinhos e proprietarios nologar da sitÚiaçlO' dos ; beo,, 
de que se tracte; o jlistilicante. deve ap.-eseutar . r9ciba . de .Pi&P
mento feito em seu n~me da ultima contribuir.ão predial, e, na fal
ta d'esse documenlo, será ouvida a pessoa de quem provenha o 
immovel, ou os herdeiros d'ella; se o justificante fôr herdeiro do 
uJtimo possuidor, apresentará _ o ultimo recibo da contrihui~ã•, que 
este tenha satisfeito. 

o registrador antes de inscrever a j!lstificação deve examinar 
cuidadosamente o registro para averiguar, se nelle e1isle algum u-
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88111<> 11obre o momio immovet., que p08Sa 8ca11 · total ou: parcial
mente ·cancelladq pela nova·· inscripÇoo; se achar·inscripçlo ·de d~ 
mioi<l nõo cancelláda, que esteja' em. C011tradieção com a poAI~ ju
tificado, deYe susy>ender 11· inscripçllo,· .. ., "Úftl registro proviÍlol'io, 
e oppor dt1\·ida, cuja decisão eompete aójufa, exiginflHe aoo rGgig. 
trador' o mai~r escrapúlo ®baixo da móis &cvera responsabilidade. 

li insetipção de ptsse 'feita por jostffka~o prejudicar' ou fno
recerá· a terteiro desde a Súa dat'a, potem somtnt.e · an . relação aos 
118'eito8; que as"leis. attrihuem á posse,· não prej'udicall<fq em tast 

Rebbum aquelle que lÍTer Olelhor dfreifo á propriedade, 'linda· que 
Rio tenha titulo ioscripto. A posse surte efl'eito· mire as part1B se
gundo es tfüpos;ções do 0direito·commum.-
, Finalmente o diteito h~·pothecario nilo pode insorever-se por 

justifiéaÇão de ~so,· mas só· pt:la apresentação do titoló, que o 
eonstitue. · · 

Por estes principios se pode compreru!oder e anllàr esta 'mite
ria. A 'JlOSSe por ser inscripta não é ·mais 'do que posse, está 'longe 
de· ser dominioA A nova titulação não tem por base ·a surpreza e o 
espolio, nem é para que direitos bastardes provaleÇáin ·em prcjoilo 
d9s Fgitiinosi peJo·-decurso dG tempo,· não se apresentando , direito 
mel1\or, sera então verdadeiro -titulo de propriedade, porque à pos
se c<iflllnuada e o conceító publico do 'ser dbno, e o lapso de 1arga 
serie d'annos concluem por introduzir a presumpção jtwis et d' 
jur't, ele' que ·o- , poSSlridor é dono ·da toisa, abrindo a porta mesmo 
flem titulo nem boa· fé ás -prescrições extràordioarias, como diz a 
exccllente tq>osição de: motivos 1â: lei de Hespanba. , Antes do la
'PsO da preseripção, o possuidor inscript&por justificação ·pode gra
,var, bypothecar ou afieililr, ·e d ilcto ê valido entre as· partes, pO
:tém 'não pode pi'ejoditar terceiro dé melhor direito. 

·E' prcCiso ter sempre attenção aos principi09, e. evitar qualquer 
·confusão da posse com outros direitos. 

Artigo 4!.0 

Ott registros serãti feiws na folha do livro competente á medida 
que forem re<1ueridos, conforme o artigo 35 desta lei, 
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§ Lº A prioridado das- inscripções segundo o seu numero de or• 
dcm especial e correlativo fixará a sua antiguidade. As inscripçõoa. 
de h~potbecas que furem reqneridas oo mesnio dia serão considera 
das como lançnd.as .debaixo do mesmo numero de ordem. 

§ t.0 O. modo pr11tico .porque, em conformidade com esta lej, 
hão de ser feitos os registros e os competentes averbamentos Oll 

cancellações; o bem assim os índices ou reportorios, um . dos prC4 
dios descriptos e outro de pessoas inscriptas, será demonstrado nos 
tespectiV-08 modelos e declarado oo regulamento que o gov~mo 00. 
cretar. 

COlUIENTABlO 

Concordam com o§ primeiro os artigos !13' e !117 de Fran
ça; !& e i8 de llespanba; !OU das D11as Sicílias; 33U da Lui
siana; U36 da Sardenha; 669 de Friburgo; to e t6 da Greciaç 
13 da Baviera; 48 e 49 de Genebra: e com o § segundo concor
dàm os artigos H6 a !53 de llespanha, 87 da Grecia, !59 de 
Geuebra., 393 da Prussia, H~3 de Frànça, UOI das Duas Sicilias, 
161 de Wurtemberg. 

No § primeiro- estabelece-se o principio, qvi pritU . in tempore 
riior in jur1, que. se applica ás inscripções em geral, seod<> consi
deradas como teudo o mesmo numero d' ordem as bypoibocarias que 
forem requeridas no mesmo dia. E' o systema do Codigo Francez, 
que melfl<~r teria sido substituir pelo da lti de Hespanba, q11e maia 
c9nsequente e harmonica mandi regular a prioridade seP.do a hora 
d'apresentação dos titulos ao registro. Se a nossa lei tivease unida
de e pensamento realisaria o principio f undameotal, e aquelle qae 
inscrevesse conheceria todas as inscripções, que o prejwl:cam, pois 
o principio exige, que o direito não inscripto não possa prejudicar 
o que se inscreve desde que se inscreve, o qne só se oblem coa. 
tando a antiguidade segundo a prioridade d'apresentação, hora por 
hora, minuto por minuto. A França recebeu na redacçio do Codigo 
os usos da lei de 11 brumai'io, mas neste ponto o defeito é tão· co· 
nheddo, que <1uando a Assc~blca legislativa tratava de reformar o 
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regímen hypolberario, o govel'llo propoi e a assemblea concordou 
na adopção de uwa serie de numeros, que designassem a priorida
de em lodos os cai;os, Entre . nós aproveita-se a experiencia alheia 
para adoptar os erros, que os outros condemnam e tratam d'aban
dooar; ticou pois, que se no mesmo dia se requerer a inscripção 
para â~z ou mil hypothecas sobre o mesmo prc,-dio, todas tenham a 
mesma prioridade, e- concorram sem preferent·ia sobre o preço, su
jeitas a rateio, isto é, sem serem hypothecasl E ao digno Par Fer
ondes Ferrão se deve ainda ter evitádo um erro, que por indes
culpavel lapso ou falta d'allenção, a commissão introduzia na lei, 
tornando os effeitos do mesmo numero d'ordem extensivos á inscri
pçãe dos outros direitos _prediaes, do que resultava a ioilova~o de 
sujeitar a rateio com as hypolhecas. o censo, a emphytense, o usu
fructo, a venda e as transmissões da propriedade, isto é, resultua 
o.impo1Sivef e o disparáte, a inversão de todas as ideias jurídicas. 
Deve para credito d' esta lei saber-se :iue ella foi oeste esládo para 
a camara alta, · e que, custando menos evitar do que commetter o 
erro, a nossa commissão não, só recebia mas inventáta ainda erros 
d'csta ordem • 

. O modo practico d'inscrever é de facil comprehensão, logo qn~ 
haja exame dos modelos dos livros, e rellexão sobre a ·natureza de 
cada um. Tenha-se em vista a ~eguinte explicação: · 
-· · FAB ·primeiro ·logar o servtço tem de fazeNe dos nove horas-da 
m~nhã até ás quatro horas da tarde; se~do nuflos os registros toma
dos · antes ou depois, e . os · conservadores respón5aveis' por perdas ·e 
dilmnos, alem do crime, havendo falsidade, (Reg: arl.' 60) pcdendo . 
só prorogar~se a .hóra do encerramento phra eotíduir registro ja co~· 
meçado, não admittindo todàvia nova· apt"esentaçãb, ' 'e" ÍnencionandO' 
essas circumstancias no encerramento do diarie. (Reg. art. · 73.) 

Os actos do registro não serão practicados ' officiosaníente, mas 
a requerimento de parte ligitima. {Reg. artigo: 69) Veja-se o com-
mentario ao art. 33 in fiae . · · 

O primeiro livro," de que o conservadcr tem a servir-se, é o 
DiU'io. (modelo A no mappa final); ahi tem de lanrar nota de apre
sentaç.ão de todos os requerimentos para certidões; e de todos os 
LiLolos que se apresentarem para o registro. Esta nota será tomada 
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antes d'etamiaar os ti"1le8 (leg . .ertig• 155) e· mesmo quande es
tiTer occopado com algum registro, deve dtWgoar' algóm .cfü ai- . 

pregàdos subalternos para tomár icmnetliata~nte· a ·Dota ele 'àpre
se11ta~. (Reg .. :artigo 60). 'Esta ·nota ·será· reproduiida; dOI :titáles 
apre9eeta~. ·e:·dep0is. rubricados segundo ··o ftegatemento artigo 
ea;:e ·Dôs reqaerimentes tambem, ·os ·qaaes ·podem ·,e; apresentados 
em·ddpltetido1 (Reg. 11rt.-f·7&}·: . · ··· - ·· ,; , .;., ,., :, '" , ,; 

:Se se tta«U de :cértidão1· sél'á pas8Ma: segondô·eo11is9era-& e~ 
mentario ·.o artigo.·:n;:-e ántes de se- entregar: :ac; reqtiàreme,: o 
co~dor: a1trbatâ : Db"Diario ' t óéta:de ~pt.éscl'i1a~coin:: a• d~ 

· c1araçlo da ~Entreguei- q11e :o· tateréssadu · 11swisnará: : (t\eg: ·arti-
go 1'78.~ '·" , ·· · · , .. · · " ; · · · · ·" · ·· · 

Se 11e tracta de registro, o iiori1et..ador ·uaft\iuará se .. o:· t~ue .. 
reiite ê pessoa Jigidma e sé o tlti1fo';é legak (fteg> àrtigÓs - 1~1 a 
ts7)'Se' a· dúvida é. d'ldentidade · de ·pessoa; :determina que· volte 
l'CQmpa~hada. de' dilas . testem tinhas abõnáionas, e 'a ·. notá' 'ile ' apre~ 
sentação ficará sem elTeito, se a parte não Yoltar no '.:mesmo ::ai~. 
(Reg. artigt» 1'67).-Se a d1t1ida Tctilâr _sobre' :a legalidadé 'do ·titulo, 
abrir-si.bà um registr(>provisorio; e : ~titregar:.:íe-ha . 'á parte'iirna ·4~ 
claraçlo por ·escripto da · falta, ;de que resulta ·1t duTida: · (Reg. ln'ti-

- go '157 a ·166):' :Se Ó eonservadot sospeitat~ 'qU{ O' titulo' "Se "llcba 
fil9i6r.ado, ·deve além· á'isso proceder segundo o· artigo 168 'do · R~ 
gülamento» aepoi~ de ter aberto o registro proYisórfo, pórqué sem~ 
pre que ~ etnisérvador duvide do titulo, e recuse · o· registro defini~ 
t~VO) sej~ qa.al tar 'o motivo ·da durida, telb d'"àbrir tegistro provi~ 
sario·. •• ,', ,,,J \ ' ' , : ~ ·•'·I •t ' 1 

" Obsetve: depois;· se" ó acto qüe se solliclta pe~tcnce á proprie:. 
dtde,' 'OÍI 1a hyPotlíecas: fudo ·o que nlo tesJ>'eita a esta~, pémnt~ 
ao lí1ro ·d'aquella'. (Modero B n~! mnppa final,) · .. · ' ., · :i, : ~·: f! 

. : · Tâtíto de· propriedade, como de hypothecàs, os registre>$' podein 
ser: defhrith;os ou' provisoriós. · : . .· . · ' '. ,' · · · ' · "" '' 

0s· registrós 'provisorio~ ' de propriMadc' sãó"os qüc constão ~tis 
arligos 80 a 83,,. Esies regii:irO'S -ou se cancellam por ordem ç'óm
p'etente, au se extinguem' pelo lapso do tempo ,legal sem' f.eriov~
~º'- ou :Se c0nwrtem em definitiVos segundo os artigos 8t e ·St> do 
R~galamento. ·· · ·· · · : · · .. ·· 11 : 

r 
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_ .. , 01M~isuos ·definiti'\'DS de . pwpri•de '$~emrse . ~P811Jl!ilcJ e.-.M-
. ~ 94. do ~UltiDelt9~; . : ... l . i . , . ., "" . 1.' .; , . . . , ; : 

_., .. Os l'.egi*'os prov.i"1'ios de hypot.b«as ®nil~: ; d~.~i:t. _ JJ!), . ~ 
-a,i:lrtcimrsQ;'.eJU ~ni.ti~os : sC8Jlllff :I> .art, tU .:~Q ·~JmguJ.eABtilllfJ~ 
qt,18odo .,0. pr11pri$rio··exigit o--~gistro P~"isotio; a: ,fipi .dei i=-.~i 
hjpOfüoc:ft $Obro OS· ~ ~iOM>U direitoJI pl'~i~ ... o :reg• ª1ltjr,, 
se-ha em virtude d'uma simples dect_anifão escrip•, ~~~ ... ~ 
P"Pfie&erio.,; · se1ulo ~a. assigD&Wr~ :rl)C()nbeciida. por, \ahellião. (Reg . 
.artig>s 105 .e lo-6),. A.dvir4a-11e que e cOfllerTirdQMl~ipo4e .rlllflQnhttr · 
~ar oomo doiw. de> .. predio aqu.e~ e&ue: ilOllo tal ;~et. h\tqrij>~ ... ;; ... 
-• · ... O.s_ regis\f~ ,deliuiÜ•os de .hypotllps ~ ;~W:er"itbÍ-!Nillt~ 
de títulos authenticos, que provem o acto voluntario, ou t .•litP ltt: 
g~J ®: q1Kret111-l~3Dld~fi8~ arl, ~.O~.} · · · ·'. ·· · . •· !" J " ~ ~,;:. 
;. i~~o :5c adlniU.e.m ~eJ~iatr.1;> tiwlQs,, . de ,que·$~ ~~Y~ ~irA~ 
;i.,fazen~~ nacional~ não ,co,nstan4o .delles ,0· 11M•DJ41lW~.~IJt;.amtttlr 
j~~:;em._ .que .µijo cÍl.nsle O manifeslo,- bavel)dO est,pul•~. ~,e. jur~~ 
(,l\Jlg., ,.art, 78,) • / • · · • : • '• :, , · ~, ·' ;', . 
" '' »,~pQi$ .d,' esta!! .~wti.::a~{ies pr~Jiipinares, se : te~ :Jl; r~~'1°1 ;~~ .~
g~tfQAePoitivo .d~ . P!Opri~da~e, q : ~nse,rv.a~or. :á o;:i~·4<>i.J4vr~ .B. 
1~· . ~r~os ~-~ ; ~ U) • e_x~mi11341do · p~lo iri,P~e r~l sp .o ~r-9 ~ 
t~ ,ou ~llo A~riP,lO, ~primeira c~.isa a{~el é ~Jtri0 p~io. 
!l~~ ,Jlã~ haja : ~eséripfAo, .011, .quando ;t · ;li~1 : .exa,mi11ar; . s~;~IR 
AAVQ iltulo. iclJ): de a mo~ificar.,,~q. de , Jaz~r,®trn d~ .. novo ... (R~. ~
!fgfl. 9, 7) , e · nest~ , c,aso de a \~~rbar a'.. antig(l: C~"1 . r~ffir~~ .J: . ~O~~j 
~ ,~.ttai:w.otar esta 00~ r~C&eµcia áq~~ l~:.;par~ .,e"' ~~ ;Jl~1'D .. ~s. ~~ 
coluuinas no livro compçehcndidas debajxo do titulo de descr~ 
Pf.e,~ial. ~erm~nada. q descripç.ão J~rá .~a :P~i~i~~ 'C?'H~ . çq.-,prc
~cn~~ª ; s~b o titul~. de ins.cr.ip,çllp ,pnqils~ o r~~p .d~ •• d~eitQ 
predial con~tante do titulo apri:ser»4do, . ~~~P'O .~ ; .(.Qr . \fl\q~~~. -
ç~, çm _q"~ 11nic~m~.ntll far.á a".~h.am~tQ,fil:ll S,~w:W.a:®IHm~tcom 
rété.icricia' ao livro respectivo, toman4q · .r;i,;t ,~pejr~ AS. i~* 
ACCCS~rj,as: s~ a)n,~c~ip~~ ~ .Jomii,~o ,s~)jr~~r.,em ~!lis .. t<l~IJJD ti
tulo< ~CV~ referir-se.~µc~ill.tameD:te·. a tQdOS; (#es llf~ ~~;) · '·- i ··, 

_ . ". 0 ~O(lSCrVadO~ dCV~ '. s~pre : deF,larpr ,~ O~ ,tilulOS ·~ )'IÍf~"' 
~s ~u~es:-.fer ~ de.scrip~~Q ou a inscriWã~ 1 .. fi~ :.ateh~va4tW. º~'" 
fez cn~ega ao apresentante; no primeiro caso dedára o ~fl~HW 
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~a~ ,e .o, anno.~ e ~o segundo.:qµal. 9. cart~ri~ ~~ ~rchi,v~ ~?blico, 
em quê o titulo original existe d'um bodo permanente.: · · '' ' ' 
·:; .se;~.ª iue~ ·u~. réglstro d~r.nú!~o . ~· ~rpo~~.e:~ª~" j>r~fcíla, 
como no de propriedade, ao exame da descripção da prop'ri~~cje 

.ao )i~o :B. (~. art 10.!) e~ deeo~s! d'i11~ é . ~u~ se sçrv~·;do JÍ

.JfD.,p~iv•l,iro .(11,1Pc:lçJp .C.) ~ .. a~ulaDJ~~ 1np~ J\fl~gp~ .~~3 , a ~,º? 
·C:O•ina .~.mf4~-P~ílçtic~ da..!_~cripçãp., . _ . . . : . . : . . .. , 

· Êm duas palavras, depois da nota d!l apresentação DQ DÁario, 
.ctescteve-.~~.~ p~~di~, ~e-. ~~~ e~tá::3~~da . d~~riii.toi ~o Uno D;' iii'J
cr.e,ve-se a ~)'.P,?th~ca na p~i~ei.~a }~l~ri.a, ~o >Hrr~ ~ •• cn1. ctija ~~
lWllna segunda ~e .faz.em os)verbamentoi, e na terceira. as àrinô-

· I · ,, l • · ' • • •• , • • • 1 ' • , • . •• 

_41ç.0~ •.. 'lu.e .Core~ '°ec~s~.rias; ~ e. ~áz~~e ~b~m. ~'~~b~cn.to . ~ó'lí-
.vroã. B ~d~eg1 .!ln~~ cQl~mna ~º!':1Pr~~en.~ida ·. ~?.~.: º-. ~hufo .~e ·.in~.~~.-
pç o p,re ta ~ . · · · • 

Decllara tambem, se ós litulóa fkam' até!hivados~ OÚ' oridéf"eíi~tetd. 
·- Os regi~tros provisorios são .tomados nos mesmos Ji\tos ~ ·que 
se tomão ~s de.fiititivo.S. (Reg~ art. 78}.'de~larando~se iew,pre: elpres
salllent.e taJltO rio contexto do registro,.' c'Oniô pór allnotriçto, qu,e ~ 

_ fo$cripÇi~' .é ·pr,ovisoria~ · (Reg. art.' ·7·o;r ·· -.:: .. -· . , ., · .. : .·' '.:: : .. ,1 

. . ' ~jrçcis.o ~~.mp~e verificar ·ª igtialdiíde .. dos tituleis apresentados 
elll .. duplicádo .. · .. · ; ·· · · , ·.. · : · ' · ::· · ;.' 1 

. . . Depois 'do regisiro º· c,oriservâdor tem . de:. núine~a't e níhric~? 
todas .as 'rolhas d' ambos· os 'excuipl~es do t1íiítô':1oh dê i.Uii ·90' quáN
. do'º· original' existe de u~ .in.o40. 1p'e~in#i~nte . e'm · archi.~o-o~ · ~~t
&orio .publiCo,·,e .. ~epois ·e~tres~.r4 . ~ . P~rte_ o ',iit~lo e :~6:1}~~.ficlido 
do ~egislio·~ (t\eg ... aFt.- .~.S.) ' ~ ".·· ..... · "" :: ' · !,, ' .•• • 

·o conservador assigna coin o seu ·nome pôr inteiro todas âs dCJ
crip~es e iri5criJ!8ões' tanto prediaes éomo hypoth'ecarfas,' . é ~übH
ca coin ó a~peJlído os' averbàmento~· e itnn9tacõe$. '(l\cg. á~C6~.) 
. ,Lo~o que i<irmiíie· qual<\u~r reghtro, 'o conserva~ot .:esc't~v~ri 
no Diario ' na . cofümna <lo' titulo respectivo li notá . de' re!fÍ~tra~. 
(Reg. art. 75.' P:t: .l!'; 
. . '' . . ' J ' • ' . ' .. ' ' ' .. .. .,. 1 • " 'I' 11 

. .. ~6~s) r!gistros não · se, admi~~ . ~~s.u.ras : ~·~~ . é~~n~as .. :(~~~. 
art. ~. , · . . 
. . ó certificado não se entrega .·àoi rcqÜere~teS: antes de' na'·pré· 
sériça delles levar aó' índice re·at' ó ptCdib dcscripto', se r~r .. ~ri~~.i-....... "' 
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ra a descripção, e a~ índice pessoal a pessoa que actira .ou passfvil· 
mente for mencionada 'na inscripção. (Reg; arl. t St;) · 

Para os indicel reare pessoàl veja-se o Regúlamento ·arifgo~ 47 
a 56. - · · '· \ ' · 

TÕdas estas 'eircumstandas se coruprehendem sem dimcaldade, 
examinando ao mesmo tempo · os mmlélos: respectivos, ii'os q-tiae5'-o 
conservador deve cinsir-se o mais .strictaml[ille qlie, ser passa. ~ap-
pa final.) · . : · . · ·; · ' "! .• 

Chegáda a hora de fechar a ronscrvatoria; · o · coh~crvador"'iõ 
pode terminar o registro que e~li\'er começado, . dedatando essa 

-drcumstancia, e sem practiéar qualquer outro acto de ser'vi~d · ~ai'l
Çará o termo de encerramento: no Diario; indicando· o 'n(im~.ril de 
apresentaçõea de títulos para .registro, 'ou qúe nirigÜcm. n'as ~oras 
(ind" veio requerer. quando assim aconteça. (Regulàme1Úo, .arÜ• 
gos 7! ~ 73.) · · · . . . . · '. ., · ~ . ', 

O conservador deve examinar com especial cuidado; qbando se 
)~e pedir registr?. de propriedade, se ba outra inscripçã~- ,c<Írt'I 'prio
ridade de. tempo de algum tílulo tránsfativo seni clatisliia su~pen~i
va, (Reg, art. 86) ou se. ha inscripÇão para coriscrViaçâo' do· '<ionil
nio, (Reg. art. 87)' põis no primeiro caso não pode in~àeTel'. nova 
,Iienação ou granmen, e no segundo não pode admÍttir inscr)pção 
de propriedade a pessoa diversa, nein de tran~laçãó ou ronstit'uiç~o 
de qualquer direito, ,µão sendo proveniente da pcssàa 'primeiro iils
ciipla, salva a .extincçã~ lega:J da primeira inscripção. Tem ·no 'caso 
contrario responsabilidade, e nada mais justo pela obvia ra:tãi>, ' de 
que para o conservador, havendo inscripção, só é proprielario o que 
como tal está inscripto sobre a pro~riedade registrã'da. · ·· · 

Se o mesmo titulo de propriedade contiver dhersos prcdios de
signados, a inscripção ha de fazer-se sobre cada u·qi · delles' c.P se
parádo, assim como a d~scripÇão, se ainda não. es~iv~~. feita. ',(Reg. 
art. 93.) ' . - -· . . . . . . . • 

Havendo troca ou subrogação, a inscripç.ão faz~-se em. cada' um 
dos predios, . e com referencia reciproca. (Rêg~ a~.t. 94). -~ .se al
g11-m dos predios perder o onus real, .que tinha, e ,este passár para 
outro, ioscrever-se-ha sobre Cfte, l·anceílando;se.' naquelle, .(Reg. 

- arl. 95.) · 
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Se porem o registro for de hypotheca, e o mesmo titulo com
prehender diver8os predios na me1ma conseroaloria, haverá só uma 
insodpçio . hypothecaria, arel'.bada de~s sobre cadft "~ ~., pre
~ OÓID :·r.etereGllia : :reripraça .~ (l\e« •. .artigo .107)~ . Se ~ .~ 
predios, for · situado ·em · diJlt!irM> de :diversa iionscrvatoi:4a, .ou o. ~esr 
mo · .. pn;dio , em· 4isU:ictl>S. dhrert1QS; fl}r-;ie-.ba .taqibem .ahi o regis
tro com relarão á pule q_ue· compr~h~ct~m. (R.~g •. artigos,"10$ 
e 109.) 

Se o titulo constilulivo da hypoLheca não comprehendcr todo o 
predio, designando a parte oneráda, ba de mencionar-se- essa cir
o~tmoia tantil· na .insctjpçã'o hypo.thecania1 como. oa in~cnp.Ção no 

· 11vro •B;··fB7aidd,se ·referencia ao .nnmero de ordem da d~ripfão 
predial, (Reg, art. t 11.) . 

Se o titulo, além dll tra~missio de dominio. 011.de direitos pre
diaes, .contiver. como .. pacto adjeeto o. acc~ssorio de hypotbeca em 
garantip 'da; e\'icçãQ 011..para firmeza do contracto, o cuuemdor:fa
rá duas ;in~ripções. uma de transmissão. DO . livro B, outl'll' de · -~ 
por.h.eca.>BO ili".rO C, ·.UDJ' referencia J:ecipr.oca por. liOBof.açiO em ca-
da. uma.d'elt.is. (l\og .. art1go H3) · 

Finalmente .par.a as hypotbe.t!lS registradas :nos · lirros . ·antigos, 
que .. dentro ·d'oin:.un.o devem ser levádas ao· novo·regiatro; deve:fa
ser-se roferenda·ao anterior, segundo a. dispesiçio.iransitoi'ia no· fim 
do Regulamento. 

O registro das s<!rvidões faz·sí} por iuscripção sobre o predio 
serviente, annotada na dcscripção do predio do10inante, com refe
rencia reciprora, pelo que respeita ás servidões reaes, que exigem 
sempre a existencia de dois predios, um · serviente, oatro dominan
te, e que devem constar s~lire o primeiro para mostrar que a pro
priedade est.i desfa,·oravelmente modificada, e sobre o segundo pa
ra constar que a propriedade está augmcntada, e tem maior valor. 
{Reg~ trligo 100 § !.º) 

O dos ortus reacs, ou servidões que se constituem sobre um 
-predio a favor d'uma pessoa~c não a favor d'outro predio,inscrevem
se sobre o prcdioserl'iente, porque então não ha predio dominante. 

Todos os outros casos são de facil solução á ''Ísta do Regula· 
memo e mod~os respectivos. 
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-::'. · · .. . ·· ~ .. .. '· ·Artigo· u ;0 ' ~. . . . . , 
: • • 1 ,.J • 1 • ' . ' ... , 
-" : caciA tttit tlOs ·livros a que se -rol'erem os artigos: anteeedcntet 
-ttéver ·collttr um termo de abertata e · cnoemmento;1 assigoado pelo 
Tetipcetr~ jttiz ,,da comarl!a cm · qae estiver a conservatorià, . s0Dd9 
llÍmbCm numeradas e rubricadas por elle, ou por pessoa a. qoem ·dé 
<commiSeão, as tolhas' de cada um dos liv~s·. " · 

I ,•, • 1 ' • • • • : 1 · ' . · COMllSNTAllO · (' , ,, 

- .. , '· ·.,, 

'' " · Coiicordàm os artigos' trt .de Bespaaba;' H01 ele,· Ptlufa; 
·tiol das Doas Skili$1 3H3 .da Luisiilna; ts'H da Sardenhai 17 · 
§ 1.0 da Grecia. · ' · 
- · .. : B' il · ~1trma do ·Regolamento artigo lit . 
. ; , Os liVJ'os do registro serã~ em breve º' ~nventario · e depositO 
-4•S'.1ortanas. ·particulares;· e do tão impc;>rtantes, ·que qualquer at
teraçlo ou talsi6ca9ão causará um : prej11izo sempre 1e0sivel, e inlii
-tas TC'Zts . considera~! . e mesmo ifreparanl~ Devem p óis ser ~~ 
dos de todas as precauções tendentes a toraar im'possitet '. ou . .muito 
.dUicil . .qualqoer fraude ·ou falsi6C8fão, e para esse fim . se. · esige a 
nbrict 4lo jutz em todos os· livros do .registro~ Em<. Hespanba aléip · 
!d'iseo e:jatz tem d<} sei.lar com o seHo:da cQJDarca todas as folhas 
do Diario, e a primeira e ultima de cada um dos 011troe livros. ' 

. ·, · :·. . . . . . ·Artigo U.0 

1 •• • 

. . :o .regi»tro scró sempre feito por cxtracto. 

CONMENTAlllO 

: ' 

" . - ' \ 

Concordam os artigos 9 de Dcspanha; ~l i8 § i .0 , :!160 e 
.!2103 .de.França; Ut!>'.,e U91 da llollanda; iOU :das Duas Si
cilios; tU3 .. da Sardenha; 3330 e aaat da l..uisiana; 3' de Gentt 
brn; U .da .Baviera. , 

Veja.se a Introducçãó a paginas 2S, 29, e 91. 
N'estc systêma é indispcnsavel, que a c{lpal'ida4C e .jooaeidadc 
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-dbs iooáftt!vadc)rtS .fdt;l~~llefllffàt~óer.·a':mafs:: 1qve;it1fpeda, d.e que 
os e1.tractos sejáJn:iAftóis-00.;mal'leit.t.:: '.;, ::·;. ó/;!;;.: l:;r;: ; . d '~1';: . 

. ' I. ,·. '; 1, 

. : ! · th1lelllG . quMJto á flesoripç.to ·Ptedial · Jle~ · dtnJer:; " " · · 
:·~ ·! ·1~º ·0··1eu nalJKU'O de-ord~; ~ : .. ~, . :, ;.~ ... . :., 
.. i .t.?,A"suadlta por anno, mee .e dia; .. · . . . ;, : ,, ., 1::.n ,;; .~ ;;;:0 

3. 0 O nome, qualidade, situação, c~arrontação , ., mc~ãO',. :bt
veado-«,, ao pNldio,i qae o..registroseroferec . . ·: ''i ,, :· ·:! 

l. 0 Avaliação do predio nos casos em' q11e~ lti\'er 9ià .feita!, -e•pa 
falta d'esta o valor venal, renda annual ou producção que o rcgis
trante declarar por cscripto, ·ôu1-qoo : se deprehender do titulo ou 
documento qu\} apr~entar; 

G.0 O nome, estado, profissão e domicilio do ultimo possuidor; 
. · 16;A O n11mel!O do IiHWo do íespectiwo;.:anno-,UI .qllct'ha ~ titu
·k-oúideclarlflio, :pelo qual a desccipçio · fcri ::f~; ; :Dli· lf. desfs-aofo 
do cartorio ou arcbivo publiao::0nde- o :aitulO' ·éJHte-. · .. ~ !' ·· " : . ' ' 

' : : : ..'· • ' •1 41• ·'. '• 1 ·: 

'. ' '. _,: • : ' • • ~ • • • ' • ; • : _.. • • 4 

Além d'estas circunstancias,: o conservador 1'X~allá. todas as 
outras, que sirvam .para .fatmar a ideotjtlade :do , prediOi,' con~ndo 
.ou ,d.~lioodeodMe :dlJI · títulos . apresentadcas -4nt-àt ;.docfàmçõcs 
-sobsidiari111:asqfurqa1 fpeliis ·p:tr.ieil reqao~iues1· o"tamllem~ ;ha:, de 
de Jarar a pagina do indico real, em que a descripção' ioa aaaota-
-àt. (8eg .. .i'ligo !89.) · ... i • .i . .. . . ·,.: • . :. ;..: .. ; ; .: . ". '.:. 

Os registrantes podem declarar para se meaciooar: na descripçlo 
predial, ou depois por averJJameato·em qua~r: · ldmpo, · que o pre

:dio. se :acha, seguro; 01bihindo 'ap01\t:• 'ou lilu!o legal~· (Reg. artigo 
90.) .Os::coosorvadores ·podem resumir a: dcdtantçlo das · confroilta

·çõe'1 •:&e' fJWlhluer ·p.,edio COD6n~Qt& se acbat ji desorip'to", .fateodo 
referencia ao numero il' ordem d este. (Reg. artigo 9 L} . . 
· · · ,, i'aZ-se '10~a deacr4pçâó· nos casos do· artigo t7, e dd<licéio.na-se 
a já;:feita:.por; ave:-bameulo ~or scguntlo o. artig-0· · 99 ·do ··ltt-
gulamenlo. ' · · · · .. ,_, ·.. · · · · · " ., · · · 

Dig1tized by Google 



168--

A:s deacrip;õcs prodiaes. nãQ. ~ele~ .ser ~U.das. ·mas. só de-. 
claradas, ampliadas ou restri~das •. (Rtg. a~o tH.) . . . · 

Os extractos serão sempre feitos pelos conservadores ou pelos 
seus substitutos ém exercicio, mas podem ser escripto& nos livros 
pelo empregado que elles designarem. (Reg. artigo 6!.J 

As partes podém apreseo~r.se na conservatoria · mu'nidas das · 
minutas dos respectivos extractos, pelos ·quees · o: conservador se 
guiará, não os achando em opposição com os tiLulos .. (~; artigo 
1!8 ) . f 1 ~ 1 
... ' ,· . ' '•' . • ;' ., •• · l' 

Esta disposição do · Rego.lamento. é um beae&cip imP&r&aate, 
que todos de\rem aproveitar. 

Artigo '6.0 

·. O e1.tracto, qaanto. á. inscripção 'predial, alem do seu num.iro 
·de ordem e data por anno, mcz o dia, assim do fllilo como da sua 
apresentação no registro, deve conter: . 

§ 1.0 O nome, estado, profissão e domicilio. 
t. 0 Do detentor, nas hypothecas- e onus reaes; 
t.0 Do transmittente, nos titulos de transmissão; 
t. 0 Do réo, nas acções e sentenças. 
§ i.11 O nome, estado, profissão e domicilio: . 

-1.0 Das pessoas a favor de_ quem são constitaidu as hypothecas 
.e oous reâes, ou a -designação ,dos predios- a · qae: pertencem as ser-
vidõ11 reaes~ · . . . . , . . 

t.0 Da pessoa a favor de quem a traosmissio é foitt, nas traos-
m_ies6es de immovei$; . . .. : . , -

· 3 . .o Do auctor,. nas acções.: e sentenças... . . . .. 
§ 3. 0 A quantia gauntida pela hypOlbeca e pela qual foi feita 

-a transmissão, ou __ para cujo ·pagamento a lJCçio foi -instaurada. 
· . § 4.0. As condições.que acompanharem a hypotbccil,-transmi9São 
ou onus real.. · 

i 1õ.º O numero do masso do respectivo anno. cm que 6ca o ti
tulo ou declaração pela qual a insçripção foi .feita, ou .a d.esignafãO 
do cartorlo ou archivo publico onde o titulo existe . 

.. 

Dig1tized by Google --



- .1 .. 9 

. • t' ; H · 

• • ' • . . • ~ f • ... ~ • '. • ' ; • ' • ' ' ' ' 1 1 . • ' • t • 1 • • .. 

Veja-se o Regulamento nos artigos 9! a 9ü, .o. 98. ~ par~e, 
.tee~. 10 m~~ . ~en,elM~ ~ . Jl.Q~J:.iip~!lSC)a\a,t 3$ minutas.doa eitra
ctos. (Reg. artigo 68) 

Os effeitos das inscripções subsistem, em quanto não forem c'an-
celladas. (Reg. artigo 103.) •: . 
. F11zendo constar no registro com toda a exactidão estas cir

CUASWIP.!A5 .. : ol>icm~se ~fim. sem os .ioc~venieDLe!tda -~anscripçJo • 

. ·.í •. 1 . , , ' •· •• 

: • : : • ;_ , , ~ : 1 , ' 1 1 • 1 • ". I l t 

As declarações de que tracta o·. ~~t~go _45_ ~cr4o to,.as feitas pe,
lo rcspectiYo conservador, pena de su;peosão por tempo de um an
no e de responsabilidade por perdlls ~ damnos que causar.· 

' . . ., . -: ., . ·. " : · , ' ; ., . .\rlÍgO .. l8. o- . 

.... ' ... .. · 11 .. f ' 

,. -~ ~~l.,r.?;Ç~~~ 4e ,qqc1 ~ata o artigo .46 sf! · farãp todas as .que · 
con_starem . do '. ~itu.lo: registrado. Quando alguma for omittida, o éon
~~ador podq~á .~r .. punido segundo a gra.vid?-de da omissã~ e o 
grau 4~ culpa ou do~o que. n · ~lia . liv~r havido. 

CO,~I::NTA.810 

·.E' jam .. a penalidade e responsabilidade que a lei impoem, mas 
o que· dc'Vil\ era cuidar. dos meios proprios, para que todas as . cir
-constancias, cque ·derem · constar · no: registro, apparcçaua aos instru
mento& que hão de ·r~gis~aMc .. Assim ·faz. a lei de Hespanha nos 
artigos 21 e :H, det!!rm;nanJo que se o e5crivão commetter omis
são que obste á inscripção d.algum acto oú contracto, la,1re á sua 
custa nova ,escriplura, indelnnisando em todo o caso os interessa
dos dl)s · prejuizos, ,quc essa falta lhes occasione. _A mesma lei .de- . _ 
clara nullas as inscripções, quando faltam as circunstancias essea~ 
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c:iaes, não prejudicando todavia· á 1ittllidade qualquer direito ante
riormente adquirido por um terceiro, que não tenha sido parte no 
'l'tirittbct.; insâipl-0. · • ~ ' : · · ·· · "· ·: · · - ~ · 

r.-:!._N nossa: leHleixa ifinda em branco esie póruo;'que'é'da' primeità 
importancia. ·: · - :; 
r:. 

Artigo 49. 0 

- ; f: 
: __ 1 

"' ::'])og li'nos de registro poderão ser pedidas a()s respect_ivbs' tOn~ 
scrvadores as certidões necessarias, as quaes serão fielmente extra
hidas dos mesmos livros; e estes poderão ser mostrados ás pessoas 
que n'isso ti verem interesse, nos termos e pela forma que será de-
éfàrall'a nõ ' dêérlllo regulamentar. J' ' ' • - " ' " . : . 
ftl' 1 1 , tr '•:· 1 ,. 1 

,· ' .. " • ,'j \. 

Artigo -rso.0 . • • ';... . \ 

O conservador cn~regará á ·pessoa que lhe tiver requerido o 
registro nm. certificado d'elle, c<>nferido com o· criginal e assignado, 

. 'O qual será admiUido cm juizo como prova da cft'ectividadé dÓ reS'stros 
· :: · "'§' · unieo. No caso de destrlliç.1o fortuita ou exttavro · dó· cert~ 
-ficado; o credÓr poderá rcr1uerer uma certidão que ·Jhe será pas9a
da pelo conservador, e terá o mcsmq tffcito que o ceriLificado de~ 
truido. 

CO.\llfENTARIO 

Vejam-se as concordancias e o commenlario ao artigo t!. 
· 11 • !lf: r)aJavras. que n'i.~so tio~rem interesse, nllo tomam, como 

-l!m· outro· losar se disse, os conscr,•adorcs arbitros absolutos ·para 
-docidfr,-quem tem ou não tem interesse, deverulo m(llStrar os livros 
3 .. todos aquelles, qne tiverem requcrid1> qualquer certidão eu. .ac&o · 
do ·registro. , (Reg. artigo 188.) · 
·- Os tt:rtilicados hão de cóntcr proci~amente a trabscripção ou. 

-copia fiel dos exlraclos,: que tiverem sido lançados, sendO' conferi
·dos ·com o ·rcgi.;tro e depoiS' asssignados pelos çonserYadores. '(Reg. 
-at:tigo 18!) 
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· : .. No· mm• de ·t1es00dfôrmidade podem -ser reclifieado~ · llf8H!&o o. 
artige··'U do ·l\egutàmento. .· . , . , . · . 

An&es Jfa· eatrega do. certificado aos rcqnercnlcs •o coastnádO'.r 
na presença d'elles lernrá ao indice real o predio descripto, se fl1r 
primeira a descripção, e ao.iadice pessóal a pessoa que activa ou 
pa~ivamente fôr mencionada na inscripção. ('Reg. artigo t84.) 

Na f;llta do ctrtii~ uana certiclid .sorte . os . mesmos elTcitos. 
(Reg. artigo 185 .) 

Artigo 61. 0 

... J ;.: 

OS· eieiaas .llo registro .suh.1istem emquanto · eslc · não for.dia .. 
cellado. . .. · 

(;4*MENTJ.lll0 

. Cooeol!dam -Os attig06 77 .. de .Beapanha; USO de:F.ran~a; 1610 
de Veqc%· i0'1i elas .Duas Sicílias; 71 .da B1wiera; ltO · da .Gr.ccia; 
.ua.Je- Wurte~betg;. 150. de Genebra. , · ·· · ' :i .,:, · 

A.' 'tamara alta se deve ainda .o beneficio. de ter subslitutdo . e~ 
ta diftPA'ição á. do .. ~ecto da commissão, que só .. concedia, no re
gistro eO'eitos por rio.te anoos. N'uma· lei, cujo .fim . é dar certe~ll 
da propriedade e .4i~citos n'ella, certeza q.uc ·sc. 'btem t~to· .. 01~ 
lhor .quabto maior .for o. espaço oo .tempo deeorr.ido: sem imçugnar 
po, já se rA.quanto .andara mal a~i!iado. quem qu~r!a ~nLem~mper 

.• ·e&eiilêls. do, rcgis.Jro por flllta de renova~. N'.este como .. em ou.
tr,os .pontos .não ~oi pequeno· o beneficio·, que a c~ara. alta fe~ ap 
paii. ;_· ~ ' 

· ·Agora os c8'eitos do .registro definitivo subsistem cm. quilo.lo 
.a~ CQJ- ·caocellado; . ~- aa1igo .. 1 ãO.) 
· : Qs do :reguaro provlsorio .pode01 e.aduçar pelo lapso de tcmp0 
·sem -~eno.vação. .(Beg. ·artigo HH .) 
· · Advlr!~se,qu~ o· cancellamento não ex tinguc pôr sua ptopria ,ti ex
clusiva· virtud~, .em quanto ás partes; os dire.itos .. insrripl.011 o ; q® 
·rcs~tia, ·e só surte todos os effeitos em. relação a tÚc~•roi;, ,que .t:Ql 

consequendél d'd!e ·tcnbiun adqui.rjdo e in~n·ip~~á1'1,1m_ :dir(!jM!1 ·fliq-
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da mesmo- que depois -se annulle, se a: noHidad& não ;constava· ela• 
. mlmentc do proprio assento do ranrellamcmto .. Qaªll&ó é8 pái'~Jse 

t• :.direj.to nõo está ext-inçto, o canccllamooto: uãi:> .o, iextiágee:.:: ,\ 
. '': . 

• ) •• 1 ~'. ' ~ 1 ! : ' 1 

'_·: · ; ' ' 1, ,, , , 0 ; 11: : , ,, 1 1 • l',I 

.. Do regl"IPo :prowlsor.lo j • i) 1.;:._: ;."/ 
- J / l (' ., -, . -

Artigo 5!.0 

Oaverá um registro provisorio, que será feito no mesmo livro 
e111 que forem lançados os registr~ definiliros, e ·debaixo•-do nu-
mero de ordem que lhe pertencer_ · . , . - . 

COMHNTklllO 

-· · Uma das partes mais essenclács: n'uma- lei -<!-'.esta nttureta, e 
um dé>s pontos mais importantes é· sem duvida ó iicgistr~ pro,·isO
rio. E' lambem, e talvez por isso·mcsu10, -squelle '. qae. mais,'oe·c.Oin 
ma!s· ratllo,. -desacredita. a-nossa lei. 

O regisll'O ptcwisorio -distingue-se do deftl'lhivo onicamHté em 
não serem permanentes os sous elTeilos,. em precisar de renovar.ão, 
-e em depender <l'uma coulirmaç.ão ou decisão,p0s1.tricka iO!pripção. 
-O -seu. fim é dar certeza e segurança; dar cenhecimento- dos -dirt!i-
-&os .reaes que, já existentes, não estão · todavia ai:l~a- perfeUos-'ºª 
ccnsnmmados, e fazer ~nstar tod0$ os dird(os ~ve.niuabs -Ol uansi
torios, <iu que-por falta d'algDma cirounslançia , legal precisam -de 
subsanação antes do registro dclinilivo; o seu fim é lambem segu.
rar, que não encontre obstaculos a roali~a~& tl'úm direito elisten
t~. que exige o cumprimento d'tima obrigação polos· bens ·do s11jei~ 
:to d'cssa rbriga~io, quando ~ acçlo pessoal se funde em -doeumen
mentos de certa natureza, qne tenham a seu -favor -proso.m119ão de 
ligitimidado; assim como garantir todos os cffeitos ás acções, que 
se intentem, para obter -declaração d'incapacidade, presumpção de 
morte ou interdirção de qualquer pessoa. Finalmente oo registro 
-provisorio devem apparecer os encargos resultantes d'uma µniver-
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saliclade de dir~os, e d'adtos ou: contractos, cujós · elTcitos estãO . 
subordinados a arontecimentos, condicções 011· furmálidades po'sft!-

. riores. · · ,. · · 
-}.: óoua lei é o'este·poolo de tal ordem, que nãCJ·póde ·passlr 

a Mrorma lego immediata ao .priDcipió 1~· sua n~c:>- · · ·.: · . 
•• • . .. 1 • lt ' 1 1 

;_-,, , . · . ·: ._, · •rtigo H.0 

' . 
~ ' ' . ' . ' . " ' ' 

· ·.Podem rtqoeter-o rtg4stro •pro1'isorio: . . :• · .. 
' .. . t.•1 0& que ·qutzerem oonstilnir liypotheca· sobre .se as . prodios ç 

direitos prediaes; · . · . ; .. · · · , · · · ·· · , · .. , 
1•··t~º Os qaé propC>zereól ~ jdiza·a ácçfo · ~bro beias. imi\óveiS, 

óú- ·q,Je diga respeito rquatquer on11& ou 'direite predial;. · : .... . :. :. 
·· · J;• ·oB· qne íivere•' ~to· ·eo·otracto :de edillcação ou· ele rectw>-
~ de tefl'a1rvi11c..ltas ;ao"eseado:'de cdltura; ' ' i • .. · · . '.: •· 

i. ·; '4.t'Aqi1éHes·a 1uetQ• O' coriservador recu11ar o reigistro ·definiti· 
:y~ nos tc11nC>8 4~ artigo ~1;.1>. .. .: . · . · 

' . , . : " 
• •• foi : 

;, , , .. • - ·1· 
. , . 1 1 , ' " ' 

' .• l1 

· · .. Os regis<tos ptovi8orio&i·d&· que traeta d· n. • 1. 0 do artigo aote
eedentê· serãtdeitos ll"vtsti 4~f8iQlples declaraç.Ots . escriptas,. ' e 11-

mgôadas ·pelos· dorioi"IIos predi015 ·a. que· 1es1l4'itam~ ·sendo : a àssis.· 
·tmii reconhéeidá · por·b~itllO~ · ' .· . •- . ' .. ' 

... "§ 1;,'lt''Osr-tegtstm'de·qutdra·cta o n.0 t,• -setiie ·feitos· a vista 
c!~s tertíaõeS'que:·itióstrêrn·que·as re&pec1iru .aççCJ• se•ttcham ia-
postas no juízo cPiíte&cwso. · . .- . i · ... 'h :.. . : : i . . . · .. . 

Ti:. 1§ '.t:0;65' regr.Ítt0s :cJe ~é .. tnaeta a ·o.t> l.~;-serl4> . Ni_,. . ~ face 
dos respecliios contractos de edificação, olr·kle.:redacçlo1 de- : terràs 
~ó estadó"de·oeultt1r11; .,: . ... : . ! ,:, .. ' . ' . i ; " . ' •. ; : 

. ' i ~ l. «l' OS regtstros-:dli qllG' tràbta o n:0 ·(~º ·serão feitos á, viíta 
da declaração em qôe se liver~r.ecm&do o registro~definiLivo~-. · 

• • , , •• , f'•• . ., ', ~ ! J ' i · ·,, • 1 r; 1 ~ ", • ~ 

' ' • • ·~ 1 / ' . , , • •· 
- " '· .. . , . ~NTAIÍJO · . ... .. .. 

" . 
.,, t' il• ' • tf.1 . ~ .. .. . ::.: t ·- ._. ; >·:. ·'· 1. .. 1 ~ :! 1 ~ ' 

"· ;:,<:ontordad1· 09 'âtti8ot ·lt • · 76 ;de Bwpaoba; H ·:§ .1 .. 0,: .'e'.:63 
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da Grecm; 30 ela Baviera; VIS elo :W11rte1úberg; ~ltt, H t, tH; 
U9,. ~UIS:c : !31> do Genebra. . . . r. 

O artigo U de llespanha concede em nove casos a faculdt4o 
dn pedir: ocr«gistro provisório •. Assim. ~111 ·pedir· eónotaçio.pre
ventiva; priaeir&: :o ·<r~"'i de~ar ~juilt a· :proprlédadoJe Mtl8 
immoveis, ou a c-0nstituição, declaração, modificação ou extincção 
de qualquer direito real; segundo:· .o ·que em juizo executivo obti
ver a seu favor mandado d'embargo, que se tenha feito elfectivo 

·em bens de raiz do devedor; · tcrcejro:1 .aqveUic" que , ~. , qq;t~er 
juízo: iohliver :aeatençao. execu~ocia · coiukmnando . o :dtJJJitnQQde,i que 
deva levar-se a· elTeito segundo os tramites estabÇ~üi~ ·:n.o·:~ 
Jo · :X Vlll~ parte primeira;. da . lei , d~ p~ ci•il1 : 'ili~: ~'..:que, 
demandando. i em juizo ·ordinario .~ .cumpti.tnpnlio ék < ~utl~~Qr ~p.
~i .obfürer,'.J segundo"as leis, ; prOtYidenci.a: «iff:·or!l~.o..sie~tro, 
ou 'que prohiba a alienação .de. bone!amo~Si "141ipJo; · 1~ ;qu.e '* · 
&entitr :demam· com o fim d'obter. deola11ao10<·~'ineap:aQi~~e ilegal 
para administrar, presumrção de motté do. _.peasoaa au~p--, ,\m,PA
sição da pena d'interdicção ou qualquer outra, pela qual se modi
fique a . capar.idade civil das .pessoa$· em relação á faculdade de dis
por livremente dos seus bens; sexto: o legatario que .Jegundo as 
-leis ni<> tenha direito· ck ·promover. o. jtúz() ,dlJ, i~~r~; ,~pti-
· •:·o. Cf'Odor refaccionaria; em quaato dlU'GUJ, ~ :.o~rss . obj~~~ do 
-que;.refu; Oitavo: o que ·apreseatar.:na co~,,rviJJRJ.Ía ~~11111 titu,!> .. 
cuja inscripção não possa fazer-se <lw•*h'~,te. wr J111~ ~:~\

. .guai requisito &11bsanatel, . . ou. p;,r irnp~ibilidad8 ~ i-egiftr,Jdor; 
. nopo: · ó quo- eor ~ualqnér . O!ll'O ç4so .. iiv11r .direi~. d,'~Jig~t, : AAn~.t~· 
ção preventiva, segundo as disposições d',es&a..lei. , ·. ; • .. ,; . :; 

·:. · A si•ples ~ei&ur11 · .d~um · tt ·ouwo-1 &l'ti~o to~a :beDJ, &Msi!!l ;.a dif
· ferença :entr'e. as:.duas.1eis. · ·• · . ., ., ·: . ... · . _ .. , ,: ... :.· .. :· --~, 

Ba registros provisorios de propriedade. (!\pg. · ;ir~igo, .80 ~ ~~) 
1 Iliuegislros; prtwisoriàs 'de bypotbacas;. {\\D&:.-•rifflo. 1,10 . ~ ~tt.) 
Veja-se o:cóminentario :ao atúgo . .ü .. ···1 , .. , .... , .... · . . . , 

O artigo SI. diz expressamente 01 títulos, que se devem apre
sentar para requerer em e• um_._, casos o registro provisorio. 

O que não é só falta indesculpavel, mas tambem erro em que 
: custa, a acredilár, é; negar: a ..lBi o. r~o, pto.Jisori~t ~. ~~~rios 
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e ás arções por creditos pessoees baseadas cm titulo certo. Não se 
comprebende realmente uma omissão d' esta natureza. O registro de 
~~.ainda.:~01~·®:'.l;ier.tnça, ~~o .~.~: sento: PJ'9f~rio; 
o.. :lega.La.riR .·JeQl, 1iireito .$Obre a b~rançll p~r~ :r,eQCbJ:r ·~ '. fflj!· rl~pd<>J 
se~ --~q~ .~~ ,Cclr .~"i4a p~~~.div!das J!lW~iores· ,o ":melhof · 
direito, e tanto basta para que tal re~ia~o não possa ser, definiil'iYOt 
Os creditos pessoaes, a que a commissão negou o registro para evi- · 
tar as hypothmu judiciaes (Vide lntroducção paginas 77 a 86) em 
toda a parte desde que a divida é certa, especialisada, e se torna·. 
}i.ligiosa, padeoJ obte.r uJUa. seg4J'aQça nos .be~ : ll,o .. dqv~l}.r,.clG que 
Jhc;s re~lta prêrer~cil\ 1 ~~r~ as· ,obr~a~õei; · pqster.iorQ1Qllf.tt :c~1t11~ 
hi.i!lll, e-,~ eqtre nós tiver;l~ .excepçjio: t~Q: inj~ta~ .GQIJI!>; ::sipguJan 
Foi um engano da commissão, quê quanto antes é indispeQSP.~ql 4mir 
fazer, porque uma disposição d'esta natureza faz duvidar da scien
cia e da razão. 

Estes são os erros capitaes da· lei, outros defeitos tem, que na 
re(orma. ~~y~ ~ ~~' b,astaod.o.d~,.;que. &e .na.1l•i de 
Bespanbar, c11j~ .d~psiçQ.es :ficam trllDsotipt.as,, aioda .se.,JlllllJ:R. ,ltt.J.,. 
ta d'annotação preventiva para a repudiação ou acceitação da 
herança, e para fazer constar, se e~ é só a beneficio d'inven
tario, a nossa lei que tinha a supprir a deficiencia do registro defi
iiifüo .qu~nt,o ás).r~n~sni~l5es incie~~mina~, ~·~~ ,w~10 p(JlCisa 
~eJQ4a . il;~~~ .. " ". . . · , · . · ... :·. :. · :: <'. :-..: •· ~) 1;J ., 

Os quatró casos de registro proviserip, se@Rld!)~ .;i . ~ ,hfi1 
compreheodem-se facilmente. O do numero terceiro abrange só o . 
augmento de valor, que das .~~.~~tar. 

" ' " ' 1". "··.: :·" 

• ~ • .. •• ' , ' • . ' • ,. ~ • : .- • ' ~ : - .' J ·, : ) 

.. ,~ligo. :.u~~? ·!: ,, •• . ,'. . .. ,.:.i: 1 . :, ···.·!! ,.,_ .•• ;, 
- - • - f ' . ' - •••• • • 
• , .. t '•' · · 

_,:, ·uC.;· .. li • • • • · : ~ . ........ ;·· ~ ; ·~ · · ; ·'"\- .,. ., .,,e . v-. i , ,~ .. '.• 

O registro provisorio é fac;ul'Jl~iv.ti, . e~oUplQ . para-·a&··qseriptlll'iis 
de dote para ~sarnento- ou de promessa de arrbas ou apanagios, e 
para aquellas acções que proIQtu .w juízo contencioso não pódem 
ser levadas ao registro definitivo. 
... • '1.' • • .• : :·•.- ,.. ,; 1 1 ' i ; , ,,, ''·'. 

. . - . . .. 
'I l•• • ' l •• l · ' '' ·". •' • .. 1 
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' Artigo 56. 0 • • 
• 1 ' . ' ... 

· O registro provisorio copverte-ise· eni'aét'mffivo'peta!apresenta~«O 
·e averbamen\o do titulo lega'! para ·ser 'fêgisthldó, 'rél&tlve; .1'tdácto 

· aobre ·que versa o· registro; ·e <J'tfas.ac~ãesp~loii.vetbamedtoja ref.· 
pediva aenten~ passáda· cinjulgado."'. '. ; - ",'" ·1 • ' • • : 

' 1 ' . • • J. .. 1 •• ~. • : ..... 1 .. , 1 •• 

· Artigo õ7.0 . . , ' ~ . ·, . 
f , . ' • 

, ._ .. I· : . . •'l , 

O registro proTisorió das eséripturas· ·de ·dote para · ca9amentó 
ou de prome!SSa d'e' arthas e' apoóagios, . i qub .. se . refere'. o artigo 
55~0; converte-se cm ·definitiv1>: peló averbainé'nto"da "céttidão de 
calamento. . .. 1 1• . - ........ ., ,;·o '"" ·~ ., . , ... : 1 ' 

• 1 • : ' • 1 .. • • • • • • ' ~ • ' • ' . • ~ •• ~ ' • • • • 

Artigo GS.0 ! ,. 1 . 

,!, ·' •\ , , .. -: .. 

() '. resistro prOVÍSól'fo, quando -stja tOnTettidO ·em tfefinfltvo, eon
scrvafà o mesmo numero de ordcín ·com que hilvia -Sid11 feito. · 

.. ,· . ·. . ~ ~ .: .. · ~. . · ·: r i,.~ · ; •. ~- i:· 

. ' . . . ~ ' . 

• • • ~ • 1 

t• . 

o :registro 'provi5orio que no praso de um . annó, 'a 1 cóntár . da 
sua data, não fôr averbado de definitivo, ou ~ão Mr réiióV&dô como 
próvisorio, considera-se · cxtincto. :· : - · ' ,. -- ' · · · ' · 

; 1. ·.i · 1 , , 1 , , '' 1 , , '·'· • • •• • ., r 

·'Artigo &0.0 · " ., " 
.,·. ;_· ·~_,. 

O registro provisorio das acções poderá ser renovado provãn
do-se por certidão que o processo· tein estado em continuo anda
mento. 

§ unico. Tambem se póde renovar o regist10 á vista- de certi-
dão· que preve· a tnmdla~o do pr0ce9So. · · · · : '· : · · · -; · · · · 

... ... . , · ... . . 

Os prasos relativos ao registro provisorio das acções serão con-
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tados sempre da data das sentenças ou aceordios, em virtude d08 . 
quaes é feito o registro provisorio ou a reforma d'elle. 

Artigo 61.0 

No registro provisorio de hypotbeca por despezas de conatruc
ção ou cultura poderá declarar-se o praso, pelo qual ftcará vigo
rando sem que seja convertido em definitivo, não obstante a dis· 
posição do artigo a9:0 , que será observada se não houver a de· 
claração. 

§ unico. Este registro póde ser convertido em definitivo pelá 
averbação do titulo que prove achar-se satiSCeito sómente pelo 
constructor ou cultivador o contractó que deu Jogar ao registro. 

Artigo 63.0 

O registro provisorio de que tracta o artigo 67.0 póde ser re· 
novado sem numero limitado de vezes, em quanto não Cdr averba· . 
do de definitivo. · 

COIDIElCTillO 

Concordam os artigos anteriormente mencionados. ,, 
Não é facil explicar a disposição do artigo .H de· forma que 

resulte doutrina conforme com os princípios d' ésta materia e com a 
boa razão. Comprehende-se a excepção, quando se tenha de prole· 
ger interesses de menores; como se vê óos artigos t3t e 133 do 
Regulamento, mas ainda assini era preciso que a lei estabelecesse 
e declarasse a responsabilidade e as penas, a quem pertenciam, e 
que eft'eitos se segqiam qua~to a terceiros, combinando a seguran
ça d' esses interesses, dignos de protecção, com a certeza, que o re-

1! 
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@istro de,·o oferecer como na primeira condicção essencial. Mas 
uma disposição generica, obscura e mal redigida ba de ser causa ele 
duvidas e incerteza, e não pode ter outro resultado ·senão o pre
juizo publico. 

O principio da sciencia, adoptado nas leis d'outras nações, é que 
todo o registro é facult11tivo, e que cada um póde registrar, quan
do quizer, sabendo que sem registro os seus direitos não valem 
quanto a terceiros, e qtte só preferem aos que ~ inscreverem de'." 
pois, sendo preferidos pelos inseriptos anteriormente. Este é o prin
cipio funâamental, e qualquer e1cepção que se lhe faça, seja qual 
fôr a causa, deve ~er tão clara e precisa, qu~ salve sempre o prin
cipio em tudo o que expressamente não seja na excepção cempre-
hendido. · 

Ba maia. Taes dotes e promessas não teem registro provisorio 
em nenhum do.s quatru. casos do artigo 63, cuja disposição, sendo 
taxatira, só póde abranger taes escripturas, quando o dono do prcdio 
quizer constituir hypotbeca sobre os seus bens. 

Será porém a disposição exemplificativa ? 
Pela redacção decerto não. A lei está pois em opposição coin os 

princípios de direito, ou com as regras · da grammatica. 
O registro profisorio póde converter-se em de6nitivo. {lleg. 

artigos 84, 86, e 111.) Na conversão conserva os eft'eitos que ti
nha desde a sua data. 

Tal é a doutrina do artigo 70 de Ilespanha, UIS de· Genebra, 
e H da Grecia, pelos. quaes deve entender-se o artigo 58 da nos
sa lei. 

Ila ainda a notar, que o artigo õl § segundo manda fazer ore-
,gistro á vista de certidões da instauração das acções; que o artigo 
60 manda renova-lo á lista de hertidõcs de con&inuo andamento, e 
que o artigo 61 manda contar os prasos desde a data dos senún· 
ças ow Qecord®s, em virtude dos quaes é f1ito o registro pro.,'80-
rio ou .ª reforma d' elú l Isto não tem explicação, dispensa com-
mentario. · 

No praso d'um anno tem o registoo provisorio de ser confer· 
t~do em detlnitivo, .e:1cepto no caso do artigo 6,t, se outra oout.1 
se declar.ar. 
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CAPITULO m 

, n .. tltnl• que •édellll •er admltthloa •• 
registro 

Artigo 6'.0 

Sómente serão admittidos aó registro definitivo: 
1. «> Cartas ãc sentença; 
t. 0 Autos de conciliação; 
3.9 Certidões de deliberações de conselho de familia, ou man

dados do juiz nos casos t>m que lhe pertence exercer as attribuições 
do mesmo oon!elbo; 

t.0 Escripturas, testamentos, ou qualquer outros instrumentos 
pablicos; . 

IS. 0 Titulos de bancos ruraes ou agrícolas; 
6.0 Escriptos particulares de contractos, cujo válor não exceda 

a 50,V.OOO reis, sendo• as firmas reconhecidas por tabellião; 
7. ° Codtractos de arrendamento de bens de raiz por dêz annos 

ou mais, ou quando se tiver recebido renda adiantada por tres an
nos ou mais. 

COIOIBMT.lBIO 

Concordam os artigos 3 de Hespanba; 11!7 de França; 1013 
das Duàs Sicilias; 3!7! da Luisiana; 19, 6l e 69 da Grecia; 3 e 
4 de Genebra; 656 de Friburgo; 9 e 16 da Baviera. 

Admittida a inscripção e os seus effeitos em relação a terceiros, 
é indispen~avel que a inscripçio, cujos eft'eitos são tão importantes, 
seja feita com toda a solemnidade possível e só á vista de titnlos, 
cuja authenticidade garanta a realidade dos direitos, a que se refe
rem. Devem inscrever-se, dizem os sabios commentadores da lei de 
Hespanha, só aquelles documentos cuja autbenticidade apparece des
de Jogo, pois unicamente deve receber o scllo d'um archivo publi
co aquillo que não offereça duvidas acerca da sua ligitimidade. 

·E tambem quando pela legislação se exige escriptnra publica 
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para certos netos e contractos, é natural e Jogico, que po a vista 
d'essa escriptura possa fazer-se a inscripção, para evitar que a nul
lidade do titulo ddeituoso venha depois dar Jogar a destruir o n
lor da inscripção. 

Quanto á· inscripção dos contractos d'arrendamento, cujo fim é 
· evitar que o arrendalario possa pelo novo adquirente ser privado 

do arrendamento, fazendo conhecer a este o encargo que sobre a 
propriedad1• pe$a .• imposto pelo proprietario anterior, deve fundar
se em escriptura publica ou em titulo igualmente certo. A nossa 
lei não diz, se os sub-arrendamentos e cessões d'arrendamentos, 
que tenham qualquer das condicções exigiveis para o registro, são 
tambem obrigados a inscripção. O Regulamento de Hespanha man
da abrir annotação á margem do averbamento, que se refere ao 
arrendamento subrogado, cedido ou retrocedido. Entre nós deve fa
zer-se o mesmo, e é mesmo indispensavel que se faça para se dar 
a certeza em relação a terceiros. 

O Jlegnlamento diz qne titulos podem ser admittidos ao regis-• tro. (Artigo 96.) · 
Para estes titulos serem consiáerados. authenticos é preciso, que 

sejam expedidos pela auctoridade rompei.ente, e revestidos das for
malidades extriusecas exigidas por direito. (l\eg. artigo f70.) 

Se os documentos forem expedidos por auctoridades estrangei
ras, não podem registrar-se sem que sejam traduzidos em língua 
portugueza, visádos pelo ministro ou consul portuguez da respecti
va localidade, e reconhecidos no ministerio dos negocios e€tran· 
gejros. • 

Se forem precatorias, requisitorias ou sentenças, que precisem 
de rev'.são ou confirmação dos tribunaes do reino, não são registra
veis antes de sentença d'estcs, na fórma do artigo 567 da Novíssi
ma Reforma Judicial. (Reg; art. 171 e § unico.) 

Artigo 85.0 

Os titulos ckl que tracta o artigo antecedente não serão admit
tidos no registro, sem que se prove que por elles nenhuns direitos 
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1 

se devem á fazenda nacional; e sendo divida hypolhecaria com es-
tipulação de juros, sem que se t~nha feito o competente manife5to• 

§ unico. O conservador que os admíttir será suspenso por um 
anno, e responderá por perdas e damnos, se algum dos interessa
dos_ alcançar sentença que julgue a nullidade do registro. 

OOINENTillO 

Concordam os artigos U5 a .248 de Hespanha~ 
A mesma doutrina, e .quasi as mesmas palavras contéin o arti

go 76 do Regulamento, por certo mai~ que dispensavel porque a 
repetição ainda menos que te~tual é sem duvida a todos os respei-
tos inuti~ · 

Refere-se o artigo aos direitos doe manifesto, e .á contribuição 
de registro ou imposto de transmissão segundo a lei ~e 30 de ju
nho de 1860· . 

Uma lei d'esta natureza devia apresentar o registro unicamente 
como instituição jurídica, deposito das garantias civis, para inte
resse dos particulares, e nunca para interesse do fisco, que invol
vendo a intervenção do governo faz receiar, principalmente em 
Portugal onde ha uma tendencia pronunciada para inverter tudo em 
lei fiscal e tributaria, que a utilidade particular seja absorvida pela 
conveniencia do estado, invertendo-se a. natureza e 6m d' esta lei. 

Não era na redacção da lei logar proprio de reformar, mas é 
aqui occasião de clamar pela reforma oú antes extincção d'impos
tos, cuja existencia a sciencia econociJica reprova, cuja conservação 
necessidade nenhumà reclama. Desde que a propriedade paga uma 
contribuição directa, a continuação d' este imposto indirecto é ab.our
da e insustentavel. A contribuição de registro é um erro economi
co, que prejudica gravemente os interesses particulares, e que não , 
aproveita ao Estado. Se a propriedade pagando directamente 12 por 
100, não paga o sufficiente nem o que é 'preciso pagar, pague di
rectamente U ou 16, mai: não pague indirectamente imposto al
gum. Augmente-se a contribuição predial, mas deixe-se. a proprie
dade livre nas suas transmissões; lucra coiµ isso a propriedade, o 
Estado, e os proprietarios; é este o meio de conseguir, que a lei 
não seja illudida, como sempre tem acontecido; é o meio de termi- , 
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nar esse espectaculo repugnante de annullar con&ractos particulares 
e de impor multas ruinosas por causa d'impostos, que o Estado po
de e deve cobrar d'outra maneira. 

E tal imposto é iniquo, como eloquentemente o provou no Con
gresso dos deputados de Despenha o sr. Lopez Cano na sessão de 
7 de janeiro de 1861.-Pois que, disse elle, não h~verá motivo 
para chamar iniquo a um imposto vexatorio e violento, que na sua 
realisação vae escoltado pela espionagem e pela Jenuncia; que le
va a pert.urhação e o alarme ao seio das familias; que dá origem a 
multas numerosas e enormes; que da moiivo a uma immensidade 
de causas crimes, porque hoje mesmo existem mais de quatrocen
tas, quer dizer, que dá Jogar á perseguição de treze ra.milías pa
ra cobrar um milhão? Alem d'isso não manifestei extensamente, 
que é um imposto absurdo, co~demnado pelas boas regras ccono
mic&s? Não é verdade, qne é immoderado no gravame, que im
poem? Não é certo que é desigual na sua imposição? Não é cvi-

, dente, que longe de recahir sobre a renda liquida, alTecta o capi
tal; embaraça a producçâo; difficulta as transacções; estorva a cir
culação da riqueza; e que, cerceando os capilaes particulares, di
minue a renda da nação? Como pois não ha de chamar-se iui
quo ?~ 

Depois d'isto só resta dizer, que se um dia os nossos legisla
dores olharem mais para a 'nação do que para uma mal _entendida 
conveniencia do fisco, a extincção d'cste imposto, que sem duvida 
é grande obstacuio aos beneficios de qualquer reforma hypotheca
ria, será logo decretada. Por em quanto o imposto existe, e este 
artigo impoem suspensão e responsabilidade por perdas e daÍnnos 
ao conservador, que admittir í.IO registro títulos, que devam taes 
impostos ou precisem de manifestÓ, sem que se prove o seu paga
mento e o cumprimento da lei. Devem pois examinar a natureza 
dos títulos e observar, se as disposições d'aquellas leis de contri
buição de registro e de manifestos estão cumpridas. 

A nota d'apresentação no Diario toma-se antes de verificar o 
pag&mento do imposto, mas suspende-se a inscripção e entrega-se 
o titulo ao apresentan~e para que vá liquidar · e pagé..r. o imposto -
nas repartitões competentes, que devem passar os recibos em du-
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plicado, a fim de que um seja aprese11tado, e fique archivado na 
coose"atoria sob responsabilidade do registrador. Esta é a doutri
na 4a lei de Ue.spanha, que &aato a aossa lei como o Begulameott 
deiuram em braaco, m&11 que deve ser practlcada. 

Artigo 06.0 

A.s assignaturas dos titulos originaes que houverem de ser re
gistrados serão reconhecidas por tabeHião da comarca ou julgado 
em que o registro houver de ser feito, ou por outro de fóra que 
seja reconlíecido por aquelles. O mesmo se observará nas certidões · 
ou p uhlicas fórma8 para o registro, que aio forem e1trabidas dos 
autos pelo escrifão respective. 

Artigo 67.0 

Os conservadores não são obrigados a admiUir no registro·aquel
lea &itulos, cuja legalidade acharem duvidosa. 

Quando se der essa hypotbese, feita a declaração da falta de 
que resulta a duvida, o menaionado conservador abrirá um regis
tro provisorio do iitulo duvidado. A questão suscitada será resolvi· 
da pelo juiz de direito da respectiva comarca, e o ·registro se tor
nará definitivo, quando a sentença qlie assim o determinar "tiver 
passado em julgado. 

A.nigó 68.0 

A. sentêoça do juiz de direito de que tracta o artigo anteceden
te será prQferida de plano, e summariamente com urgencia, ouvido 
o ministerio publico, em presença dos motivos de duvida mencio
nados pelo eonservador, e das ponderações· cscriptas offerecidas pe· 
ló requerente. 

1 unico. D' esta sentença poderão as partes e o ministerio pu
blico aggravar de petição ou instrumento, não cabendo nenhum 
recu.rso ·da deeisão proferida sobre o &ggl'llV.o. 
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Artigo 69.0 

O conservador será isento de responsabilidade, ainda mesmo 
que as duvidas que tiver ofl'erecido se não julguem procedentes, 
salvo unica~ente o caso de se provar dólo no seu procedimento. 

COIDIENTABIO 

Concordam os artigos 6õ a 68, e !76 a t78 de Hespanha. 
Conformes o mais possivel com a doutrina, não nos acontece o 

mesmo com a latitude concedida ao conservador para · duvidar sem 
responsabilidade nenhuma; pois dizer que só responde no caso de 
se lhe provar o dólo, é dizer nunca, é quasi a mesma coisa, por
que a intenção de prejudicar é aqui de próva difficil, e quasi im-

. possivel. Era preciso evitar, como se rez em Hespanha, que o con
servador por ignorancia, demasiado escrupulo ou inadmissi·vel re
ceio da falta de qualquer ponto ou 'firgula possa obrigar a parte 
a um .processo, que, ainda que snmmario, é processo, e não se faz 
sem tempo e sem dinheiro. 

O modo practico d'oppor 81 duvidas e a fórma do processo es
tão estabelecidos no Regulamentg nos artfgos 15& a 168. A duvi
da póde ·versar &ó sobre a identidade dos requerentes, ou sobre a 
validade do titulo, e póde lambem haver euspeita de falsidade dos 
documentos. 

A lei de Bespanba manda examinar as formulas extrínsecas das 
escripturas, que são todas as que resultam d'as leis que regulam a 
fórma dos instrumentos publicos; são essenciaes a auctorisação, a 
assignatura dos outborgantes, data do documento, as.c;istencia do nu
mero de testemunhas que a lei determinar, a lingua em que é re
digi~o, a fórma por que é feito, se ha raspaduras, emendas ou en
trelinhas não resalvadas, classe do papel, assignatura e signal pu
blico do tabellião, e outras circunstancias exteriores. 'Manda tam
bem examinar a capacidade dos outhorgantes sobre o objecto das 

. mesmas escripturas. E determina que pelos registros provisorios em 
razão de duvidas do conservador se não paguem emolumentos. 
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·Veja-se tambem o artigo 71 § 3.0 d~ Begolamenlo, caso em 
que dtve seguir-se o mesmo processo. 

E' d'esperar, que os conservadores me~mo por credito e digni
dade não duvidem sem justificado motivo ou fundamento rasoavel, 
mat sempre que o façam, leem d'abrir o registro provisorio. 

Artigo 70.0 

O titulo que houver de ser registrado ser4 apresentado em du
plicado ao conservador, que verificará a sua-perfeita igualdade; ex
ceplua-se porém o caso de se mostrar que o original ou copia au
thentica d' esse titulo exisle de um modo permanente em algum ar
chivo ou cartorio publico. 

Artigo 71.0 

Feito o registro, o conservador numerará e rubricará todas as 
folhas de ambos os exemplares do titulo, ou de um só, quando se 
der a e11:cepção do artigo antecedente, e o entregará á parte, assim 
numerado e rubricado, guardando o duplicado com o numero -de 
ordem correspondente ao registro, qnando isso tiver logar. 

Veja-se o commentario ao artigo U, ao· qual nos referimos. 

CAPITULO IV 

Do eaneellameato do registro hypotheearlo 
deOnltlwo e prowlsorlo ' 

Artigo 7!.0 

O cancellamento do registro definitivo pôde ser requerido pélo 
credor ou pelo devedor, provando es~e por documento aut.hentico o 
pagamento ou e1tincção completa da divida ou obrigação. · 
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§ unico. Est.e docnmento será archivado pela fórma estabeléci
da no artigo antecedente. 

Artigo 73.0 

Se o cancellamonto do registro definitivo fôr requerido com o 
fundamento na prescripção, só poderá verificar-se em presença de 
sentenç~ passada em julgado que tiver declarado prescriptos os di
reitos do credor, e a mesma sentença será archivada nos termos 
do artigo 7 t. 0 

COllMEl'CTABIO 

Concordam os artigos 77 ~ 104 de Hespanha; UlS7 a t160 
de Françl; 1610 de Vaud; !07' das Duas Sicilias, UlS3 da Hol
landa; 71 da Baylera; 50 da Grecia; 614 de Friburgo; UO de 
Genebra. 

AdmiUida· a publicidade, assim como a inscripção é quanto a 
terceiros o unico meio de tornar um direito de inerte em effectiTo, 
lambem o cancellamento é o unico meio de fazer cessar os effeitoa 
da inscripção. Vale o que . está inscrrpto, e para que deixe de 
valer é preciso, que o cancellamento conste do registro .. O princi
pio dominante d' esta materia é pois, que as- inscripções não se ex
tinguem quanto a terceiro senão pelo seu cancellamento, ou pela 
inscripção da transf erencia do dominio ou direito real inscripto pa
ra outra pessoa. 

Não só o credor e o devedor ,lambem~ as pesroas int.ereseadas 
em que a inscripção não subsista, podem requerer o cancellamento. 
(Reg. artigo f 91) Elft1~tivamente nada mais justo, do que dar a 
todos os interessados, logo qne a inscripção deixa de ter razão de 
ser, um meio de a fazer desapparecer, ou de fazer coastar, que dei
xoo de ter elfeito. São interessados em primeiro lagar o devedor, 
cujo cred.ito é affectado pela inscripção, em quanto ella subsiste; 
depois oa credores ioscriptos pos&eciormente, cujo interesso é visi· 

-
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vel, visto que toda a in..~ripção que lhes prefere, diminue a proba-
bilidade de obterem· pagamento pelo penhor commum; e finalmente 
o terceiro adquirente, a quem como proprietario pertencem todas 
as acções tendentes a defender e consolidar a sua propriedade, e 
por isso a facaldade de requerer o cancellamento de todas as ins
cripções, que entenda não deverem subsistir sobre o immovel. 

Quaes sejam os títulos aptos diz o Regulamento no artigo 1 U. 
. Tambem serve para o cancellamento d'uma inscripçáo o mesmo 

titulo, que serviu para a abrir,sempre qlle d'elle, ou só ou com ou
tro documento complementar, resulte qqe a meisma obrigação se 
acha extincta ou caduca. (Reg. artigo 169) , 

· O cancellamento póde ser total ou parcial. (Reg. artigo 190 ~) 
Assim como as obrigações podem e1tinguir-se total ou parcial· 

mente, lambem a formalidade, que tem de fazer constar a cxtinc
ção, ba de ser total ou parcial. 

No commentario ao artigo t U se tracta da e&lincção . 
Estes actos practicam-se como os oatros do registro. (Commen

tario ao artigo U.J O conservador de\'e, sempre que lhe requerem 
o cancellamento, verificar a identidade de pessoa, e .a sua capacida
de para o acto que se requerer, e arcbivar sempre Od. documentos 
que o determinaram. 

Resta saber os elfeitos. jurídicos do cancellamento. Não extin
gue em relaç4o át partes os direitos io.scriptos a que respeita, quer 
o cancellamento. se faça em virtude de caducar pelo lapso de tem
po, quer por outra qualquer causa; por exemplo, o legatario, em
_hora a inscripção seja cancellada, só perde o direito de receber d& 
herdeiro o legado, quando a obrigação por direito commum se con
sidere extincta; em relação a terceiros é preciso distinguir; se o 
cancellamento é por sua natureza nullo, e a nullidade existe visí
vel DO registro, O terceiro não póde allcgar ignorancia nem boa fé, 
e não póde aproveitar-se d'elle, quando posteriormente contrac&e ou 
adquira afgum direito: porém se a nullidade não era visível no re
gistro, dumina o prinripio de quQ só vale para terceiros o que 
c:onsta do regisho, e ainda que se julgue nullo o cancellamento, a 
nu,llidade Dão prejudica a terceiros. 
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Artigo 7'.º 

O cancellamento do registro definitivo será nullo se lhe faltar al
gum do$ requesitos seguintes: 

1.0 Declaração expressa do respectivo conserndor, de que re
conhece como a propria a pessoa que requer, ou duas testemunhas 
que a reconheçam; . 

t.0 Verificação do direito que tem para requerer, em presença 
do documento cm que se funda a petição; 

3.• O nom.e de todos os interessados no averbamento, e a de
signação- do numero do registro cancellado. 

COMMENTARIO 

Concorda o artigo 98 de Ilespanha. 
Verifica-se a primeira bypolhcsc; n'estes casos o cancellamento • 

é nullo e a nullidade visível no registro; reputa-se vicio exterior, 
e prejudica mesmo a terceiros, como fica dito. Quem quizer- con
tractar com segurança não tem só de vêr, se o cancéllamento etis
te, ha de verificar, se está feito sem que lhe faltem estas formali
dades. A lei de Hespanha em togar de tres, marca sette casos de 
nullidade, todavia a nossa lei contém os essenciaes. O fim d'esta 

·disposição é fazer adoptar as formalidades que melhor poss1am pro
duzir a publicidade da liberação dos direitos pela extincção das 
obrigações. 

Artigo 7õ.0 

Será declarado nullo o cancellamento. 
t. 0 Quando se julgar nullo ou falso o titulo em virtud.e do qual 

foi feilo; • . 
!.º Quando se der erro que não possa ser emendado, ·ou quan

do se provar que houve fraude; mas ri'estes casos a nullidade só 
prejudicará a terceiro, se já existia em juízo a respeito d' ella acção 
que tenha· sido competentemente registrada. 
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COJIJOl'fUllO 

Concorda o artigo 99 de Bespaoba. 
Verifica-se a segunda bypothese. N'estes casos pode annullar

se o cancellamento, 'tias os· terceiros, que depois d' elle contractas- · 
sem, e que não se presume terem conheciofento da nullidade, não 
são por ella prejudicados, eicepto se já estava registrada a acção 
de nullidade, caso em que não podem allegar ignorancia. Deve 
entender-se que ba erro ou fraude, , que possam tornar o cancella
mento nullo, segundo a<J disposiçees e princípios de direito com
mum em relação aos çontractos, em que iotervem, o não ·de fór· 
ma que se reputem taes para os eO'eiLos do artigo erros insignifi
cantes, que não alteram o sentido, nem desfiguram a descripção 
exacta do immovel ou direito registrado, nem affectam o facil co.: 
nbecimento da inscripção cancellada ou o nome e capacidade das 
pessoas que n'ella in~ervi;ram. Se a fraude rião fôr origem ou cau
sa do cancellamento, ou se não se referir á esseilcia do contracto 
que o motivou, se fôr incidente e d'ella não resultar suplantação 
de pessoas, da capacidade legal das mesmas, ou de instrumento,~ 
que fossem causa do cancellamento, tambem por si só não basta 
para o annullar. 

Finalmente conforme os casos occurrentes deve ter logar a ap
plicação dos principios geraes de direitó civil. 

Artigo 7G.0 

'o registro provisorio póde ser cancellado á vista da declaração 
authentica dos interessados, no caso de ser voluntaria a hypothe
ca, ou á vista de igual declaração das rpessoas a favor de quem a 
mesma bypotheca foi constituída, no caso de i;~r necessaria. 

COllMBl'fUBIO 

Concordam os artigos 83 e 85 de Bespanba; tt37 de França. 
Segue o principio, de que, pertencendo a cada um a livre dis

posição dos direitos, que são seus, pode abandona-l'os, quando quei-
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ra, e logo que não lhe convenha exerce-l'os. Este acto e essencial
mente unilàtcral, dependente só dà vontade do devedor; e por isso 
perfeito, completo e efficaz desde a manifestação legal d'essá 'Von
tade; não precisa da acceitação do credor, que ba de aproveitar-se 
delle, nem do detentor do immonl~ nem do devedor c'!ios bens 
eram gravádos pela bypotbeca ext1ncta. 

A faculdade de fazer esta declaraÇão depende unicamente da 
questão de capacidade, como toda e qualquer outra disposição de 
direitos, e da questão de forma, isto é, de constar d'um acto au
thentico e legal. A capacidade considera-se em relação ao acto do 
titulo, que se apresenta. (Lei artigo 71. n.0 t.) 

o cancellamerito ou extincção da~ seguranças bypothecarias é 
um acto Jiberatorio da natureza da quitação, e só quem pode dar 
esta, pode dispor .livremente das seguranças, que garantem o pa
gamento. 

Não podem ser renunciadas as byp~aieca!I legaes, de que tra
tam os numeros 1, !, e 3 do artigo t01. (Lei artigo 103, Regu
lamento artigo 136.) 

TITULO Ili 

Da.pos•es 1eraes relatlYu a prblle11 .. 
e hJ'Poiheeu 

Artigo 77 

Os credores teem direito de ser pegos pelo preço da totalidade 
dos bens do devedor, todas as vezes que não houver causa Jegiti•. 
ma de preferencia. 

Artigo 78.• 

São causas legitimas de preferencia: 
1.0 Os privilegios; 
t.0 As hypothecas. 
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Artigo 79.0 

Não ba ou&ros privilegios e hypothocas senão os que a presente 
lei reconhece. 

COIOIENT.ARIO ·. 
Concordam os artigos !09!, !093 e !094 de França; 7, 8, e 

9 da Lei da Belgica de t 6 de dezembro de 1851 · 
A primeira parte do artigo 77 estabelece um principio incon

&estavel de direito natural, reconhecido por todo o direito positivo. 
(Introdacção paginas l 7) A. segunda parte do artigo é a negação 
da primeira, a contradicção flagrante d'aquelle prinripio, (lotroduc
~ paginas 77) porque, dando aos devedores de má fé ampla libcr
due para a todo o tempo constituírem essas causas de preferen· 
eia, tira aos credores, que as nãoconstituiram, a possibilidade d'ob
ter pagameato, qundo perante o direito tanto é credor o bypothe
cario como o chirograpbario, a ambos se deYe pagamento,- a divi
da é a mesma. e só a segurança accessoria é dilTerente. Como a 
obrigação deixa de ser tal, se a lei não assegura os meios de a pôr 
em execução, é claro, que a lei cuja disposição, em nz de realisar, 
deixa illudir tal obrigação, nega e contraria aquelle principio. 

. A. palana totalidade abrange os bens corporeos e incorporcos, . 
isto é, tanto os moveis e immoveis que pertençam ao devedor, co
mo os seus direitos e acções, e tanto presentes como ·futuros, de 
forma que comprehende todos os bens, que no momento da execu
ção da obrigação, compoem a fortuna da pessoa obrigada. E' indis
pensável porem, que a pessoa seja pessoalmente· o!;rigáda, porque 
se o é só hypothecariamente seru obrigação pessoal, c-0mo quondo 
adquire um predio sujeito a hypotheca, a obrigação pesa unicamen
te S-Obre o predio onerádo. 

Não são tambem todos os bens; exceptuam-se aqoelles que, se·· 
guodo o direito commom ou leis especiaes, são declarádos ioalie
naveis, incediveis, livres de persegwção, execução e penhora,· pelo 
interesse da ordem publica, rasões ~e humanidade, ou outras con
siderações, que a lei .teve em lista. 

• 
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Artigo 80.0 

Os privilegios dão di~ito á preferencia independentemente do 
registro, salya a excepção consignada nos artigos 33, n.0 6, e 88, 
n.0 1 . 

A~ hypothecas são causas legitimas de preferencia sómente ·sen-
do registradas. · 

COMlllrNTABIO 

Concordam os artigos U 34 de França; 146 da D espanha; 1 IH 
da Bollanda; HU da Sardenha, 6H de Friburgo; it da Baviera; 
8 da Grecia. 

E' ainda a declaração da adopção do principio da publicidade; 
tudo o que não está inscripto nos registros, não vale em relação a 
terceiros. As excepções constam do Regulamento artigo U9. As 
hypothecas, de qualquer ordem e natureza que sejam, só valem de
pois da inscripç.ão. (Reg. art. UO) 

Quanto aos privilegios veja-se o artigo seguinte. 

Dos prh·lle1los em 1eral e ••u dlTenas 
e.peele• 

Art. 81.º 

Ba duas especies de privilegios; 
1. 0 Privilegios mobiliarios, isto é, os que recabem unicamen&e 

sobre o valor dos bens moveis. 
i.0 Privilegios immobiliarios, isto é, os que recabem unicamen· 

. te iObre o valor dos bens immoveis. 
§ 1.0 Reputam-se bens immoveis para os elJeitos da presente 

lei, os moveis que estiverem lVJDexos a alguma propriedade immo
vel por applicação permanente e necessaria. 

§ i.0 Os privilegios sobre moY&is subdividem-se em: 
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-: :1.• Es;etia~§' qlie éo'inpteheodedl 9áme111e a .. vaJoc: de:cer&os e 
d1ttemnnsdos"mG'f~&; · · .. · · ... ... .. ... !'" • · •• ·:: .'. .. ... '. .,. ..... . .. 

·· · 1. 0 • Gt't~s ·que ·cmnprebendeat o · 11\or ·da ·folalidade· dos· j}>ena 
moveis·~&~derecter • .. :. · · .... ... ,, ,, .. , · _,. , . ... . " .:, ... : :.J · ' " . .. 

f 3:0 i0s· privilegios '. sobre iinínoveiw:s10 &imptie cspociàes. 
', , . 

COMMBl'ITAJUO 
.,,,_ : . , - • • - f .. .. , . . 1 .. _. ,, . ' 1 " .. .. . .. " · ••• 

, . • J 

... Concordanr•«Js "8l'llgos tf99 1 '~ HÓO"de ft'an~: · tG dá Belgica: 
-· Chama"'8e privilegio o direito; .qire a qu1tlid.ide do"cratito fá 11 

om credor ·para ser· preíerido aos oueíW·:cfoédores mesmo· hypoth~ 
c:Miot. 0 credito; priviÍegiadlf prefere a! lodÔ9' 10s outros,- e O obje· 
o&O, .fabile: que -ássenta, 1tterve;·'.àntes de tlido,- pará o mlisar; ·Poli 
ditei to ·.rraM4tt, :diveril(> ·nesse póntà di> direité romahO; o- privilegid 
aclher4f. á :.ooísa e tonfete sobre eJla ·uni"dfreilo-rellL o pl'ivilegfo' é 
um favor, que se traduz na dcrogação da reg~ geral de igualdade 
de condicção, que de ordioar:b· r~ã 'àà relações dos diversos cre
dores d'uma ·mesma pessoa; e quer esse favor venha . de considera
ções d-O stricta· }úk'H}ÍI,. ~uer -dé sentiírtentos- êfe ooiOOnidade, quer 
de necessidades superiores da ordem publica, é sempre inconve· 
niente e prejudicial em leis d'càta iHiktreza, e desde que ha pos
sibilidade de garantir melhor os interc3ses que elles representam, 
n1ó· ha:razio ·nenbnma'·que ·justifique: :à ·!!fta t'tisiencia. · · São -o9 ·pri
vilegios o maior obstac&l3 ·' ·certeza,' e ·grmde· embaraço . ao estâbe
leciàiento do- credite·predial.- (Yeja~se · IoiroducÇio paginas S9;j 

A lei de Hespanha estabeleceu cf prinêipio ~ral, de "que: :i>s ti~ 
tuloê ilMcriptOs surti~ém élTelt<», · ãinda 'contra" o6 · credó'res 'singu
larmente priviligiados pela legislação commum, e só excéptuou o 
Eflado para cobrar. ollla· aonualidllde" dhs"fmpostos . sobre os . \iens 
iimOOveis; o segnrador pel09 dois ultimas ·dividendos passivos; e o· 
cl'tdor ·péto8 juros da:capitaf, ottpe18 ceils~-, corréspondtntes ásituas 
a&Daahdades· vencidas e parte· dá correete. 0~ !eotnmentadoreS heé
panhr,es, apesar de verem o privilegio tão restricto a este~ tre9· 
llDfCOS Cl!!bs; 'esetev6MÍm; flUC "etll' d~ $CfltÍl' il e:r'cepçil.o 'feita alJ Sa• 
lutar principio da preferencia segundo a prioridadê' da inscrlpÇ'ii~· 
Outro. tanto;·eom muità mais razão, deve• diÍcr-se' ·da nossa lei ;'. 

13 
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, , .l ·leLéstaboleoo a diYisio dllS (X'iVi .... 1l~el'.milw\a pel.l\ cir· 
cunstancia de ser movei ou immovel a coisa, li<\~ :que ~P.1,, 
e ;depoi4 uma .$ubdivialo qoanto ~$. pri.IQe~ segondo ~91Jpr®en
dem, e podem exercer-se sobre a totalidade dos •v·~ do devedor-. 
ou só sobre o VJl011 do certes. .e d~erQ!ioados aneis., Determina 
finalmente, que os. privilegios sobre immoveis sejam 'seippre espe-
ciaes. . . , . 

Esta ultima disposição é de muita conveniencia, porque, Jimi
~d9 a: c~~e'9110 flQ& ·privilcgi,os1. dimi~e os fu~~ ·~((~a :que 
~~re produz~ •. Quando a pr'~prieda~e onerádq deeappif'~a,_per- . 
clem o privi_legÍil, e çoQ&orr.em como creditos .cbirosrapbario,, •. , :· 

Os bens .~oveis pod4m torQar-se 'immoveis, e taes se. rtp•tila, 
peia apptiç.o, que recebem. ou ·~les .por aceeisio, pollqtlb • loi, 
n'eSil~ caso immobilisa~a ficticiamente por causa da suj, telt~io ia· 
t~ma com o i1Q~9vel .. li' a. dispoi;içlt> do 1 ~rimeiiro. d'e~ anip. 

. CAPitlJiQ 11 
... 

Dos prblleaao.· •oh~lla~ · 
Arti,go : SI. 0 

Gosam ·de privilegi9 mobiliario especial nos froctos ·dos predioe1 
rutic°' i:espec&ivos, coo8'i&uindo uma classe: 

1. 0 O credito por. divida de f ó roa, censos 011 quinb~ l"Qlaai voe 
aos di>~ , ultimos an.w>s e ao corrente; 

t ·. 0 O credito por. divida de renda rel~i vo ao ultimo aQQQ e ao 
corrente; . 

3.0 O c~edito por sementes ou empres.timos para e_xp\oraçio •· 
gyicola., rela&ivo sómeoie ao ultimo anno ou sómea&& a~ corNnw~ 

4.0 O credi.to por soldadas de creados de lavoura relativo a um 
uno e por dividas d~ jprnaes de operarios .relativo aos uhimos &res 
ipezes; . 

5.0 O credito por premio de seguro rela&ivaa~te ao ul&imo an· 
no e a9 corrente. 

§ t.0 Para qµo ten~ logar o privilegio de quo fazem m• 
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0$ 11.~~ ,1.0 e t .• 9 .d'este ar:tigo, é neceuario que os. oaoJ respac"-", 
voa de emphyteuse,celliO, ~u1in~àoo11. arren~~1M$3 açbeJB rt6is.-: 
trados. .. . . . ,. . . 

·§ ••º Aquell.e ·privilegio principia a •~istir :H . ~~ 4~ r~ 
tro, sem que possa retrotrahir-se i data do cred\LO, ~:•• C4r uaail: 
ID&igo... . . .. ' L . " 

. § 3 .º .Para que teaba Jogar o privilogio de ciue, tractam.oe n.0~, 
3.0 e· 1.0 d'esté artigo, 6 necessario que sejam 0egpe.çi4cados os U.. 
mqv~ a qae ~es ere;d~tOf tem~~ applicados. . · · 

' .. .. 
Artigo 83.0 : 

'. ; . , . 
. , ; ) .: 

. Goeam. pririlegio mobiliario eep~al aa reuda. dos pteüos . ar-. 
banos, coo•tieuindQ um• classé: · ... ., . . . ,, . .. ., 

t.0 O credito por divida de fÓro1, ceá1os e quin~ .-ela&i-v~ ; 
aos dois uhimos annos e ao corrente; · 

t,0 O credito por premio ·de SGfJ,Uro._ relativo ao ultimo anuo e 
ao corrente. 

§ unico. A.~ privilegio de que faz menção. o n. 0 t~ 0 6 .appljca· 
vel a disposição do § 1. 0 do artigo anteced enté. .. : . 

Artigp 81. 0 . 

c;osam privilegio mobiliarão especial, coostituindo ama cl~ . 
. 1. 0 O credito por despezas do transpor&e, no valor dos obj~tos 

transportados: . ,,9 .() _credito por dewezas de pousada ou h~pe4~.,m, no .Ta· 

lor.des movei<J que p ~ev~or tiver na ~pedaria. 
3. o o credito pelo preço de quaesquer moveis ~ machin;1s e 

valor do roncerto na importancia dos mesmos; 
. , 1.0 O credito por divida de renda ou damaifioaçlo cq.usa418 pe· 

lo locatario ou proveniente de qualquer' encargo· cleclar~o· no ar.. 
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l'Cftdaínentô~·dO predio: urba1tt1,"telai~v<f ab · ultiinri:otínô e ao!côrr@~•" 
te, ·nó vélor··oos inoveis l!xistenles no·~re·.~iô; , .... .. '1"' · ~ 1 • ':v 

õ.0 O credito. proveniente de prem«> de seguro de movera•iau • 
mercMJoi'las, ·toétat'h'o ao \tttidio iuino e: m> ·cbrrietite-; · 00 1v316r '1los 
ohfett0S' SeglJl'ádós~'. .. ' : ',., ; " ,. ,; ; :· ~ - ~ . <• ·~ ""' 

§ unico. O privilegio, de que tracta o n,0 t.0 d'cste atlig0~ .. 
acaba quáodó os':otijc'do!dl'ansportadoS' sàhirem: dó' poderl d'aqlielle . 

. qõe e5 traêspOrwlY. :-: .. ~ ... : · · ·\ , · :· ~ : ! ' ' : , , : ') ·. ~ 

O privilegio, a que 9e ·rerere ~"o.-~ J,ti; ·:á<iabit'. qttaó·lfo 0s '·ubje;; · 
elos sabirem da hospedaria; 

O do n.0 3.0 , quando os moveis comprados ou concertados sa-
hirem da mão do com pra dor;' ·' :·: • . ; : ·: · 

O do n.0 1.0 , quando os mol'eis sahirem do respectivo predio; 
O do n.0 5.'>, quando os moveis ou mercadorias passarem ao 

pot1el' dê terce ires;- '.Mito ~ ôtém :o: c~o,::nti.éfilYtrént~ ;h~tMses 
d' este paragrapbo, de se provar que :bouV-e 1'olo nà : ~ltta· ' doá ·~· 
j~éló!l.~êferidos:· ; ~· ;·· " • · ' .,: . ·· : · · · · , ". ; 

. '" ' ' 
0 ..... •: ' _., , .... .. , ,,.. : · • Arligo• ·85.0 ·' ·· · ' "" .. • • • 

-;. Gosanl- iàmbent privilegio· môb~iatio espééial, éOásiituirido uma 
classe: .. : ... ..:. · .. ' . .. ,,,. !: .: " V.' ., '. · • ~ , .. 

1. 0 O credito pelo preço de materias primas, no-ntor dos pro· 
duelos fabricados, posto que não sejam os mesmos que se fabrica
ram com as malerias primas ' ~ói divida, contanto que sejam do 
mesmo generó d'aquelles que tacs materias podem produzir; 

~.0 O credito por salarios de operarios fabris, relativo aos ul-
timos tres mczes"" no \-ator dos mesmos · pro ~úctos: ':.-. "• : ,~ ~ 

.:3,o: O crcdi::O ·pelo premio de segufo rclaliv<> h6 'ul&imo ·abtio e 
ao corrente, no Yalor dos productos seguradog. · ·· 

... '§ 1inieo. Para: qüe pos~a tfflogàr o ·privilegio 'de que 1trac1a o 
n. 0 t. 0 é necessarlo que . os objcctos' se conservem em poder dt) de· : 
~edor, 00 qtie DÚO. tenham sabido COril dol'J · llU fmll de CID prcjÜÍZO 
do credor. ·. · · · · > · · · · : 

E~e privit~gi1hioréill éxtiógue~sé não sendo reclamâdo· dentro 
de um·unno:: ' .. · · : -: 
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!. ,·, . . ,· ,,-.. .. _. · · • "'"OOWlftTAaO '' l 1 . 'J 

; • ' • • • • ' ' ' ~ ' ' .. ' , ·. ' 1 • • • ' • 

· :Conoordam •ós ulfgos .. UOI de i'rança; ·te da Belgica; 
A lei reconhece quatro cl~es-de privilegios. sobre. movais; ça. 

·da n , dos ârtigos coostitue' uma classe. : ·, · :: 
O priTilegio.não segue. os mo_tei.s1 dura .e .. pode torn_ar·se ~- . 

clivo, emquanto elles estão em poder do devedor; porém: a: : regfa 
· de:.qaecno11 moveis ·a posse \'.àle titulo, obsta ·a .. q11e e ·creJór ·privi-
· ltgiado Já procura~tos •. quando tenham passado a . tetceif9· ptssui-
dor. Havendo má fé, cessa esta regra. · ... . 
•: ·íDe cioiS>priáoipies., 1tiz .. GJenier, 1limánam todos .. estes privile
gios. Todas as ''ett.a·que ~· natuma das coisas, IUJl oltjecto. dt· 

· iae ser. coosideradc> penhor d'81n· credito, -seria 088faDLe · injostiça, 
·tlU8JldO: ó crec1or'.so.póBe.-coo5iderar apossado .e. seguro do. ·por.e!· 
. le· ótiter pagamento, detc;ir.mioar qlle~ésse . crtdor ; .antes.do pagamt.a· 
to, possa ser pri\'ado d'esse ol>jecto, que póde dizer-se Jeu::alé a 

· importabaia .da diwda.: Todas-.as'l-cits-.q•e- o ·oredit~ é o : pr~o da 
venda d'úma ceisa.t.eafo1ente:existeote, :ou .,~eaitpr6 (flt~ 1' 00.'51tM· 
· ve a sua e·xh tencia ou a sua conservação nos adiantamentos íeilos 
. pelo credor, é tambem de ne-~ess~d.e e justiça, que elle seja pre· 
ferido a todos os outros sobre essa coisa ou seu preço, porque sem 

.. elle .ou ·~ oà adientaaentoe, qae:-re., a ~isa ~ã~ ~i**ir~ não 
: seria· peohor1· ou~ oão o seria de·-\anto nlor • . · .. . .. : · : . . ""; 

" Com .é(fettG·cadll: um <l'estes privilegioa se.deriva.d'*nuna d' 4)11· 

tro d'estes p~inéipiot.· ; . . . . ··11 . * .,, , •••. ·, , . : ••• • • ;l. 1 ) ~ .. ~ 
Os credores por fóros, censos, quinhões, e juros de credito hy· 

pothecario, podem registrai: ·hy.p9Ui•ca, se o dominio directo, direi· 
to predial correlátivo, ou respectiva hypotheca, estive_rem já rc-
gistrados. . (8'8· artilf>s.UG e ·tJQ.): . ! , ..... :.; .;; .> 
. ... isaa :mtiteria..tem Jl~ .1~-~ .pcl~ . dfM>o~~~~: ~e. ~ircitQ 
commum. 

, ,, '. .... . -· . ::·· 
. ~ligo_ ~6:º . 

. 1. 

Go;88~ de privil'i~º : ge.ral ~br.e os mov~ts~ 

t 
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t.0 O credito por despem de·faneral do dnedor, segundo a 

condicção e costume da terra; 
t.0 O ~redil() por despei.aS feitaí com o loeo da vian e· filhos 

do fallecido,· lltguado a• 5111 ceíadicçlOi 
3.º O credito por despeu8 com honorarios -de facaltathos ·e 

rtmedios )3ra a ultima .doença do devedor, 11ã0 excedendo • sei• 
· meies de duração; · 

& ;ô O credito 'POra sustento do devedor e pesssoas de. sua ,fami· 
Ua a ·quem tivesse · o duer de ai imenta,, r.élati vamente aos . 111-
timos seis ruezes; · · '' 

- · · · 5,0 O credito proveni,lite de ordenados, sa!ariós ·e soldadas de 
. creados.• ·ootros familiares, relativo a _a,n anoo; 
. , . 6.0 · O credito de 11darios ou ordenados' .deyiàos a · mestres ·de 
-àeie!l4ia1 01 artes que tinrem ensinado.os 61b~s do dendor•bnp4P1· 
MI a· quem ténha ·o denr de dar .educação, relatiH aos . ultimos 
iseiS mezes. · 

9 Jlnico. 01 creditM por Impostos em divida á fazenda 04cio
nal gosam prililtglo mobiliario em todas as classes. 

" Artigo ·87.0 . 1 

O crtdOP pignoraticio, devid11Dente apossailo· do peobor, . tem 
privilegio para ser pfgo·'•a ~ua· dilida pelo ·preço do objecto ·ou 

. ebjectos empénhades·11té onde chegar o' referido pre~. 'sendo con-
siderado pelo resto como crP.dor cbirographario. . . . - '· ·; · · 

'I 

Concordam os artigos t1O1 de Fraeça; .19 · da . Belgica. ' 
· Éstes privilegios ·~xeteeil-ae sobre ·a universalklnde doe moveis 

do devedor. 
O privilegio por despezai de funeral resulta de duplicada razão; 

prestar homenagem ás cinzas dos mortos, .e concorrer para a salu
bridade pública, que exige, que ~ inbumações não sejam muito de
moradas. 

Este privilegio comprehende despêzas de ·guarda do cadaver, 

.. 
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•ep•m•nto, honomlos dos ··•erdotes, erec~lo de hlpido e naes-

• ·mo cotnpra d& sepullára, segundo a ·condicção dà pC880a é'-caslG•c 
-da· terra. Este priYilegfo não se dá senlo em prejuiio dos crtdoro1, 
porque, haveado beranra, d'elJa slihem as despeaal, e por ino de
le sempre t.armoainr-se o in.&oresse dos credores CORl as e'ligOll
ciaar à deceaâe pu•lica e convenienr.ias sociaee, de:tórlna que naa
N se MictOrid oilumtaf(>es e prodigalidades. 

Os privilegios são de interpretação teBtrk:ti~tiftla, ·t por·nso;:le 
am terceiro·t1zrer.a1 dupeias em seu nomt,.1e111 subrog~ eipres-
sa e legal, o rredtu> sera·simples empretiinio.. . . 

· Em relação ao privilegio do n.• 3.0 , deverá entender-se ultima 
doen~ aquella, de que o derédor mo'rreu, ou a que precede um 
lacto de fallencia, ou qu'1quer outro de ruina do devedor? 

Dizem uai, que a· re11peito du aoençã1 rMdll.ãquelle que con
fia no dnedor, entra no direito commum, e renuncia tacitamente 
ao privilegio, porquanto a lei só intehcm e dá privilegio, quando 
a pessoa qae recebeu os soccorros i' não es~ no mundo para cui
à ~'QflJ8 4ivida d'origem tão .fa\JOfafel 8 mritatif&, DiielD olJtrO!?,- I 

que 6 injàsto punir ó m~dico por ter sahl® o. doeDte; priwndo-o 
4'.uma.temuneraçio, qae ganhou Slo peoivel t ligilimaou~~te, ·e que 
.vai eet absorvida pela quebra ou. ruína. E$ta segunda opinião, 1'U

ctori11d1 pela redacção generka, 6 a mais :seguida. , · · 
O. privilegio pertence aos· mediros,- rirurgitletl, · bolicarlos, en

,Jermeim, par:teiras e • tados· tls que- 800 chamados a so.ceorrer uma 
pessoa doente. · 

Abrange todas as de~pezas, qtialquer ·que Sl'ja a· Ilia· imp0rtAn
eia1 sendo éli~ pelo eH&do ao doente e pelas neccMidàdcs da 

,_dOeJJ(8> · finahnenlé to~as llt qae ·(orem nac~~rias o.a. Ultis,-é . !filo 
outras. Da toda,·ia opiniões, que mesmo as de fantalia e ptfró <"S
prirho téem direito a privilegio, estando em propotçlo com a con
dicção do doente. 

Em relação 110 n.0 4..0 os seis mezes são os que precedem tan-
to a morte, · como a fallencia ou ruioa. Por familia entendem-se os 

-filhos méuotes ou maiores; habitando com o devedor e não · tendo 
ioteret!Ses 9'pirados, o4 ascendentes, todos os parentes 011 . &Riados 
que o devedor tem em casa, que constituem a familia de que ·e 
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chefe, e Ge criadoli e. pess~. de, aerv~o, ,file ·labi.w.thM~~1US
tenta~. Por sustent& entende-se tudo o qut 4tafi~eA\e ,. s~ · f.9DSQQl

me·M. governo d:uma «msa em generos alimenti~i~s 01ftl'eH~ · é.llc
rlessorio aatural. e irufüpcnsavel, comó: .a l~z, f~o,· lt8Ul,í lav~geup, 
e. outras coisss, neces~rias, excepluadós os .crêditos· de .. Y~luario, 
Iorn~imento . de:li,wos e._outl'os .objectoF, não · bovcada.·todavià regra 
fixa, pois tudo deve. reg1dar,-sc segundo a con1.Uc~o; 4o de1edor, 

, apprei:iadll .pclria 'ril>unaes;. . . , ... , · • 
· A ruewtl nariooal. l~m .privilegio moijJi4rio~cm . .todas .u; clu

scs, além do immobiliarir> qpo lhe .i:an.cede.o attigo 88.' .: .' .) r..~ 
,,1 • ' .·.' 

( ·1. ·•" 
' •I. . ~ . . 

... 1 1 • , . ,,, · ' :1 
.. 'l . 1 , . ' 

,. ' . ·" .. ;, 
. ,, ·l 4• 1,. 1 , . 

j,' 
,.,., • ;,I 1 I• "1''•• f• "• •·• f", 

·São. 'reditos,privilegimlos sobre os immoveis do 4e'od0r1 llia-
da mesmo que se.a~hem ónerados com -bypotlleca. . . . •i. 

1.0 Os credil0$ por. impostas em.:divida.á faieoda nacional jie-
1.mi ultimos. tres annos, e no valor. dos bens em ·í qàe. recabirem. os 
mencionados impos.tos; · . , .. · • 

i. 0 Os credilos proven;entcs de despezas fe.itas para :a· éónser
vaçã-0 dos predios nos ultiroo9' trcs 1mnos, i:om relação: á1aelles '.a 
que essas despczas foram applicadas, não etccdendo a quinta par-
te do seu. valor, sendo regist,rad~: ' · · · 

3. 0 Os credHos pr&venieetcs de custas ju~ici9es . feitas no- inie
teresse corumwn dos credores, no v~lorrdo 'predio com relaç«o ao 

. qual !oram .feitas: 
.. '•. ·' 

COMMENTARIO 

Concordam os artigos H 8:de Bespanha; 30.98 e. i103·-de Fr.li
ça; tlS,17 ,· e !7 da Belgica; .U 9.i e .UOLda Sardenha; US83' de 
Vautt. · · ·~ ·'":~: ·: ... --~ 
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. ·: · -PM!~~em'1>.privi~io. atllbcre· 4&J.i"l1'1ºYtis.-:tt:~~s 
. ~IP' .... {ltl·&ftl.A611li$sõe&,·f0rq1J<> elles. p,as~ '.· ., ;; _.,. -. 

. A· &0$Sa ·lci·-estab*'lec:e &r_es ·· erivil~sios .sMz!e · ~!llitYeüi. seap1e 
~eciaes .aos.ptedios sobre, ~e :reoabe111. , . , . " 
· Taa&o-o Cociigo .franeez como a ·ler d& Belgic.a.~ei1áram.oe pri-

. vilcgios da .fueQda nacional para as leis espcciíie&1 que .os regulam, 
detlaran® esta ultiJll'a, 1Uprets1UJ1ente, . q~e..o. 4b~souro '-publico .n~o 

. llf'de o66'r.:prioilegio ffli prej.uizo de . dira.ito1 · anlfr.iórmemd .adqui-
nJlos..por. terwot. . l . • ' ' . ... . . . .. 

. · A .palavra hnpoat.o. deve en&eude.r~e : CIP· sentido .$Lricio., e ptr 
isso nni~e. QQI tdJçã.o ao imposto, ·que .4iroc:ta :e .eepec:ia1men-

· 1e·:é laaçado .á. pr.opr.iooacle! i111mo1el dcligaade-~ .pois·:é. ease.,o-uiri«io 
cp~ · ~, pri~ilegio -imlllOhiljarã., pe(teoecnclQ: aos Olltros. ~os prMle-

. gioe do art. ·86: §i MÜ!:01·i " , .,. :" : !; : . : " · · .--· · · ·· : •.. , . : ~ -

, . . . O pon~ -essenoiai im: todeS as Jcis.fit;caes ·é evitar· eapnopriaOi)ts 
·forçadas· ide ·irnliloW!is·o0· ob~tar' ás vex-afões d<Ul :recehedor.G!!'·~e 
os contribuintes, o. o~ pri~ilt~ios -m@bi~rios seguram a· percepção 
do imposto e a exoneração dos immoveis. ', , .. .. ·; .. '·• - . · 111· 

- A, lei de· Hei;panha e melbQr; dá prél'e~eooia ao BstatJo. para co
brar uma annulidade.do impo~o soJ,,re o pr~o, e,.par~ &··Ler per 
.maior éo01ma; tein. d:uigit o-.fazer regi~trar- ·uma -hypothe1:4 .. es!e
cial1 .. porque a adroãolatnw;ão pode deolro. d'.um: .anaó. cobrar o. ;que 

·-lhe.devem, e se. .oa .scus empresa~<>S'. ro.i:am- oani~os,,a 16ua fal~,Jllo 
· 'dne recalrir sOOt.e .um ter~iro, que d~ve c~id.eral'~. dUigon&mi. 
O ~reerro ad'ftDrcinte deve . presumir .a. propriqdade lirr~. par.a-; çmn 
a raicnda ·riaeiU8?l;·fJ o·F.stado -deve-•loi: nas ~es..:qttc: exigc'.aes 

• seus çmprcgados, e que lhe é livre estabelecer e alterar .-&tNQtiâ 
bastante da boa execução da~ leis e do zelo d'aquelles, a quem con-
fia a sua execução. , 

A. disposição do n.0 i.0 é incomprebeni;ivel e injusti6cavel, não 
em querer garantir um credito tão digno de protecção, mas nos 
mefos que lhe concede para esse fim, e que estão longe de· ser os 
proprios para realisar a garantia. Desde que o privilet,io é sujeito 
a registro, só depois da inscripção pode preferir a terceiros; este 
principio rundamcntal não pode ser um momento esquecido, e mc

U'lS uma vez violado. Par.t que, pois, um privilegio sujeito a inseri· 

o;9;1ized bvGoogle 



-10! -

Hl6 p&SI& ser prifiltigio, 6 indiepensa•el que poíH rmW-.iae nt 
registro anl11 º" nt' fllOt'INnlo Mtllfô da "'° #i1Mlti•; péfque,- ao 
-e.- cootrari&, qualqaer dlreitO que aites delle 1e ioecre•a, antes 
delle é attendido. Se _. em togar d'um privilegio d'qsaa · ordem, qte 
Oll 6 nada eu 111 ehsorde, a lei concedesse simpteemeote o registro 
próvisorie ·para os crcditos d'estt naturétia, a .garaatla erá mais ie-' 
gura e inais juridiclà, o privilesio mais priviltgiO. Depois das dil&
ouldades de intorpretação é da •ariedade d' opiniões, .a que, - ~°"º 
ninguem ignora, deu logar o artigo !1 UG de França, . ct18(a teal-

.tneote a acreditat· na existenchr d~uma diepo~ :d'e~· natar.&za·. 
. lm r.elaÇlo ao a. 0 3. 0 os credi toa deTenr eateocler·te das .,4es-

. pezas-·orcasionadas por aqoellc• actoe, cwjo .tim ;Coi, atrepr i j1191i
f.a o· penhor 4:ommum, tanto para .aisegurar. a sua .coosefvaçlo; icp

mo para o connrter em dinheiro, e finalmente repattil' o . ., • . vt
tor eaue ps interessado•, poit ·o pfrvilegio ' wicat1tenlf em relação 

· •lias cmtas, ·que os credorea, para gózal'tlli do lteoetioio dos seus 
·~iloa, . não poderiam dispen11r-so. de pil&ar, se outro nlo tiYeae 
adiantado o pagameolo. · . · 

·Este privilegio não pode oppor .. e a. todc>:i .011 crodotes inaistio
oteameotc, mas só áquetles 4'm cujo· in&erdse se fizeram u castas. 

· 'Qaoodo e&*as. se fizerem e~. interesse da geaeralidade de hem .mo-
teis e immoveis, deve o seu pagamento recahir sobre todos, dé for

. -. que cada um pague em proporção da :utilidade 11ue . retirou. e 
. ninoa de maneira qoe sarriligue os iatett~l's dos. credores chito
·graptmrios e d0s privilegios mobiliarios ás by~cas e credites 
immobiliarios, tendo as custas sido feitas em proveito ela causa 

·commam. 
. ., 

Digotized by Google 



-H3-

. TITIJL-0 IV 

·DU ilntotheeu 

CAPITULO I · 
' . ' 

ou llJ'potheeu em 1ent 

Artigo 89.0 

- ' ., 
· I. 

• 'l• 

.A. bypo(heca.ooera os immove.is sobre qaé recabe~. ~ 911 Sllje.,ta 
· direc.ia e immediacamente .ao pagamento das. obçigações a q11~ 4~f
Yem de ·garantia, seja q11em for o possuidor; ~~ me~~· · 

... 
COlOlll'fT.ülO 

Concordam os artigos 1O5 de Hespanha; ili_ da. Belgica; t 1 U 
·e .!1~6. ·de Franr-a; 1 l>84 e 160J de Vawf; ,1000 das Duas Sicí
lias; HG3 e .. U8.3 . da Sa .. denha; 3!4.5 da Luic;iana; 1..0 .da lJavjert1! 
1.0 da. Grecia. · · / 

Est~ .artige 6 ·a traducção. do de ilespaQbá, P~. o ,,qpal a r~ 
pediva exposição de motivos disse. =«Ao tratar cspc'cial~eQle 
das hypothecas, a commissão julgou, que devia antes de ludo es· 
crever mais uma vez nas lei~~ q~e , ~ bypotbeca é um verdadeiro 
direito real, adberenle ao cumprimento das obrigações a que serve 
de garantia, ~ que ·segue sempre a :coi~a hypotbecada, qu~squer 

. que sejac;i as mãos a que p~se, e apesar das. mudanças que possam 
oceo~r l)a propriedade grav~da. Com a consignação d1este prfoéi
pio implicitamente se a'pprova a opi~iãó' dos 1ue SU&tentam, qµe, no 
caso em que a coisa hypothecada tenha passado a um terceiro pos
suidor, pode este, quando demandado, exigir e obter que o deman· 
dante persiga primeiro por acção pessoal quP.m com elle se obrigou 
e que, só quando dep(\is ; da ~xecução dos seus ~ens resulte insol-

-vepcta. ienba .direil.Ô a r.cclamar pela acção· i:caJ bypothecaria con-

• 
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tra o possuidor da coisa hypi>thcCalfa.· Assim se dà nova sancção ao 
direito antigo, que sempre proclamou estes princípios, ainda que 
nem sempre respeitados-_ nas suas io4acliaaveis conseqoencias.=• 

A lei, dizem os seus sabios commentadores, determina que a hy
potheca produz um direito real na· .x:oú;a hypot.hecada, todavia es&e 
principio não é tão absoluto, como se tem entendido ate aqui, pois 
não se pode exércer a acção ltypt>tbeearia stJll;-qJllf_ primeiro se use 
da acção pessoal. Deste modo ficam garantidos, quanto o permitte 
a previsão humana, o direito· do q110 emprestou o seu capital sobre 
um predio, o credito do seu dono e o domínio d'um terceiro que o 

· il'dqnira~ _As111im tarub4'01 ficam coocilia4ts <!S· cneo.ira&s· •ateresses 
a· es~a1' pessl>rul, e· ll'átisfeitas as coodic~Oe11 quo. dictlo a .r.azã o~ 'ª â
periencia, o benf estar das falnillas · e a.~ ~pnvenicnc'ia. .pah~a; .ate . 
onde é possível satisfazer estas condicções e conciliar aquelles in
teresses. Á a<'ção hypothecaria continuará sendo uma acção mixla, 
pessoal cm relação ao devedor; e real cm relação a qualquer outro 
possuidor. 

Só a inscripção transfor~a a hypotheca de direit'.l inerte em di-
. rcite activo cm rehição ·a ·terreiros. · · ·· ' · ...... 

VC'ja .. se o que a hypotheea :comprehende, DOS'· artigos 11-'7 ·e 
'1'i8, é o que não comprehende, oo artigo' 119-do RegulMiiénto.; 

Nenhuma inscripção hypotheraria obsta a qualquer .fo9C.'\-ipçto 
· ·predial por'transmissão gratuita 'OU 'onerosa posterior. (1\tg: artigo 
19;l). . 

' ' 1 • 

Artigo 90.0 

1 • ., ' •• 

Quando Ó pagamento a qàe est~. sujeita a hypotheca honvtr·de 
: ser feito cm prestações, 'e a devedor. deixar de satisfaitr alguma 
d'~llas, 'reputam~se vencidas· todm:; e' 'se pÓ<le desde·logo e1igir o 
-~eu p~ga~1ento. · · , . 

• 1 4 • • • ~ • .:..· •• ' 

Concordam o's artigos 130 e tal de Hespanba. 
A disposiçãó d' estes artigos cliscórda inteiramente da nossl, por-i 

• 
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qe~rnc? ~!11ã : dlreitl> d!nSgit 0á!ptesta~o· - 1'eociai,·<é ctiletido ,.... ai 
sa&isfàzer ·~jà:.n~~ri~:\lenoor o. prcllió iodo, . est&' &éara '. em pO. 
der · do· cótnpra:dbf com 'a hypotheca "r.otr.esporideut.el .ii; partci: .nl~ sa
tisfelar do credíto, .a 'fUat & seos intôressee:correspoodebles•eio de-. 
dftidos·• pre\)O; e se ·o· comprador :nió quer tal:eacailgo; ~i.la:. 
a ·s\Ja importancia ~juros correspomleates, para ·que ·se : pagu8"4~
credor no vencin1euto .dos prasos pendentes. · .. · .. . " 1 '" ,. , 

Esta :dlsposiÇãó ~ jüsta; a· nossà lei -é írijusta; deceeta ··uma'. :op
ptessfiõ' 'desuecessaria, e· que poOéndo ~ admikir-se;- quãllde est\>ula"' · 
cht: pttas parÍM, ê' inadmissiver ~ .. revõlUuKe, quando'- dtcrétádii por 
Jéi.; Casta'. a: crer:· que; a ·me!l1na lei que· pttJtl!ge 1r rraude.:t: á bvrlá' 
dê :todas os credit'os ~eSS()ães, p0rqoe ·nto· qui'z á'ddi~ciooar,, ·disse iíi 

· sábín. ~.Ssão, mnà segtiiwnça nã0> convencionada, e· reteiou"ts-' 
tabCtecer:'.uma hjpotbcea, qu~ ·só lhe Peliiani 'que a 1uJO:.dei~~ 
te ·e1tóJelecer ·!:ob're o-. immbvei,"<fae .se dem&astrass&'ja ólwigado ·â· 
nNç6o ·d: um tincufo' antigo;; custa a· cr.er, ·: que- a mesma lei ~uba' 
dts~azcr:e rt)v~r um ·rontracto, e anaular .uma conveaçno '.só: para.. 
opprimir o -Oe,edor~ e•para dar uni privilégio exorhit.ante' a~ credor,! 
dando-lhe•·Díai&,de q0e alie estipulou !;,Tal :«fitpi>Mçãci,: ~·aio ~n"
cen&ro em.oúttà leir enc:ontrando nll· 4e· llespanh;i a. di$pOs•<t op-:. 
pôMit,"paréOO-m4' tombem i•w1nM do legislador portugi&i~· eomo 4u·· 
iras qu~ iliftli-zlnente se encontram . nosi.a. lei. · .. :. . . -' 

V cja-se o artigo 1t 6 do Regulamento. " · · · .. · · ' " 
. : . 

A.rtigt> 91 . o . ' 
' . .. L t • • • 1 ' • 

A bypotbcca e Je sua natureza· ilMlir;isivà, 8obsis&O ent'.\odóit e 
cada um dos predios hypolhecados, e em cada uma das parles, que 
os conslifucm, salvo o caso de. se designar no competente instru
mento a parte do prcdio ou predios qÚe fica onerada com a hypÓ· 
tbeca. 

. ;, . . ..-. 

CO:IUl'ENTABIO • •1.. , · t 

;_:_ - ·. *~ • : 

Concordam os artigos tH e 1t3 ;de Hespanlu1; UH,'§ t.0 de 
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Franp; .u d• llclgica; too~ das Duas Sicitias; ll'U da . Sar-1e
nba; 1584 de Vaud; 660: de Friburgo; 33 da Baviera; H da Grecit. 

-A, indivisibilidade da hypotheca foi reconhecida. ~ . romano,, , 
e é admittida pelo direite> moderno em todu as nações •. AJlYJH>ihe
ca, como indivisível, subsiste inteira em todos os. beas oaerades-, 
sobre cada um delles e sobre cada·nma dassu~ pal'tll5' tola·i• to-: 
to el in qualibet parte. 
_ O credor poae seguir pela totalidade do credito todo o i~movel 

OQ a parte, que quizer escolher; No caso de perd!J parcial 4o• hCDl' 
hypolbecad06; o . que resta;r fira obr"1gado ao pagamento de wd~ a di-'., 
~ida, e. tambem se. oi immoveis ou immovcl hypot~~ pwam. a 
diversas pe.soas por su~~essão ou alienação a titu,lo oner-OIO eu gra• 
tai601 cada · uma· d'essas pessoas está sujeita '•cção hlfO'hecaria. 
pela totalidade da divida sobre o immovel 011 fraco10· do . immovel, 
que. possua, e &inda que pague uma parte, que julgue pes:tencer~ 

lhe,. o. immovel pode . ser . obrigado ao. pagamento do festo. Um pa
samell10 ,parcial não. pr,od~ a dimiiwiçãi> d'tuna . partecorrea~QJr· 
te na.hy)itOtheea, a totalidade d'esta fica sempre gpraolindo, o credi:
to posto que- já diminuido. Se o credito se divide., cada um dos ere-. 
dores, pela parte que Jbe perr.ence, tem pleno direito hypo&becario. 
contra a. to~e ~os immoveis hypothecados e contra· . .cad;t um 
delles. A indivisibilidade da hypolheca Dão embaraça a · di\llsão ela· 
obrigação principal. · . _ . 

O principio da indivisibilidade não sotfre uma unica excepção. 
Um!l estipulação expressa pode re&&ringir a hypotbeca, e a restric
!;ãO é permittida, mas nessa parte, em que a hypotbecuµ})siste; a indi• 
visibilidade dí-se da mesma maneira. 

Artigo 9!.0 

Só pódem ser hypothecados, tendo a propriedade aquelle que 
constitue a hypotheca: 

1.' Os bens immoveis que estiverem no commercio e os seus 
accessorios que por direito se reputam da 01esma natureza; 

t.0 As servidôeli ~ actiyu; 
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3.Q Q. aaofru.clto dos mesmoa..bens o seus eceea.c>riOI,. •"'*-•: 
teJDpo • que. 1uletedor pôde gow . d' elle; : 

t.0 O domínio directo e util nos beas eiapbyt.enliats:" " 
r ·tl.,ll E-.,. OUUOll ·tlireitos pre&es-. · .. ; 

'I'/ 

' .. ··.· 

:. Concordam .os arligos 106.a:JfO!> .de .lleapen~ t11hle ~: 
ç.a; U da· Delgicra; IOU das Duas Sitiliaa; · UH 4a. BoHanp;, 
t163 de Strdenba; ·Hí8G de Vaad; 3 da ·Baviera; t ,da: G1:eda; ·3·~ 
de Wu&embeig; ·61D .de · Friliur8f. · · · . 

· Não pode. ser peior a reda°'* d'eelle ar~. A lê cie -Helfanlia! 
cm aimplesmen&e, que . só podem ser bypotlaecadoa os bens. im .... : 
uis, e os direilOs reaes .alieoavels segado .. as leis, impostos. so~ 
os bens immoveis; depois enlimera os qae só podem ser hypothécaw; 
dos com ·re.wicçlo, e inalmente :.~ que não ,podem ser iln>o&heta-. 
dos. A D09S8 lei depois d'uma enumeração tio inulil, romo: ·po11110: 

aptoTeitanl. ooncl,ue por declarar hypcitbecueis oi outro• dir1iloa . 
prtitlian, eomo se tudó 14ra-sueeptinl de bypotbeca ~ .reeh!ic~, 
& sem cuepçio :111@1U1a! . .. , • 

Por direito romano . 01 moveis eram suscepti'1eia de. bJPD(heca,, 
por direito moderDO só ba hypotheca sobre 08 immoTeis e sobre os · 
direilóa ·neUN impostos, quando alienaveis, e quando e,,tabelecida. a 
bypodleca· pcio proprietario, pois &ó o dooo d'uma coiia ·a pocie · 
onerar. Em geral podem dner-sc bypolbecaTeis todos os · bens im.: 

, mo~it, que. podem ser Tendidos . .j11dioialmente. 
Da immoveis por natureza, que é a &erra e aqueUas ctisas qae! 

mediam. oa immediatamcnte tnherentes :a ella totDam como. acces.;. 
sorios · e por modificação do seu caracter primitivo a mesma • aaeure-: 
za. Os edificios;, qr1od solo inl!dificatw, solo Utlit. ÂS arvores, ..,.,; 
bustos e plantas inherentes' á terra; qu<B sala 11mt, solo cedere ff&r.• 

tllligvntw. Ba immoveis por accessão °"pelo destino que •ece))em, 
08 qaaea, .conservando a sua natur.eza movei., são ficticiamen&e i•1 
mobillaados pela lei por causa ela sua.relapo intima éom.um. illllDO- . 
vel. Da bens doolarádos immoveis por determinação.da. lei. oo ea 
Oll8ÍdW9(o do . ObJeCtQ soJire qu& reeahepi. · OllDO .os ~ inc• 
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poreil8, qae. >do"M' ·direitof". n'ama; coist'"C'Ol'porea fmdiO'fel~ · ou- em . 
razão de convenienr.ia publiéi, ·eeDM> ·qaando' M iàu11obitisamo ctltti;. 
tos que teCM ·drere.rc(lf•!e sobre ·moTtis~· · · · '.. " ..... :. · ~ · 

Os fructos e productos iohereotn·.tJo"solo;tiomiicfera•sê ioimo
veis durante a inherencia, não para o elTeito de poder constituir 
bypotheca separada, mas como .parq.:integrante do immovel, da 
terra que os produziu. Esta qualidad~ em geral dura tanto como a 
inlaertncia;' mas de .foQllá 'alguma :embaraça a-ln-re 'adnriliiscraç14 do 
pzoprieblrio, porque' a hypotheca eítrce-se. sobre; •o: que' está iithe-, 
renie; quando 'ella se ·realisa,· e ntés ·d'iggo a ·poue, ·gerencia e 
admin\stração são livres do devedf>l!o .. De V.e tedMia . limitaMe . éeté 
principio;' quando os productos · fôréQI de ·tal -o~m. que represen
teoa .oo constiLuam. o .uoieo od maior . . valor do predio hypothecado. 
Então. 4 pr~iso distinguir. ainda. A veada .dos. fructos oil productO& 
periodlcos constitue. 8'1' acto'. ;de pura administração, e de~e se11 res-: 
peitada pelo ereàr· by:potbecario 90tes mesml) da. sua . separaçto d&. 
terra; ;qaedo porem· a inh.ereocia,·resulta · d'umíl causa ·permailente 
mais .eti meaos•defioit.tva; os produutos continuam,: apesar da venda;. 
olitjgides á. bJpothcca ,ate que· ·oe~e a. sua a4beiteneia , á •lerra .. NOtl· 
piohaes, florestas, louças de castanheiros e 'oo&Jas.sim.llhantes é pre ... 
ciso· dislinguir bém; ·para ·precisar a liberdade· !:que· o· devedor' tem 
de· cortar e nmder, o queéuso do qtt~ é abmo"d"admillistraçio. ·O; 
córte ·ordiriario, de•bQn" fé, · segundo ó uso. · e cbstume dos Jogares, · 
nio ~abe ·dos •justos limites de alireilo d'administraçiio, que· o dev:e· · 
dor · censel'\'a sobre o predio hyp<>thecado~. o, credor pode~á .exercer 
o seu direito sobre o pr~., se nã'> eátivnr, ainda saCisteito, mas ·Dão· . 
pode impeilir .o aclo: se porem -0 córle é de tal ordem; que os 'pro
ductos coriâdOs'representam ou constituem o múco ·ou o maio:r· va. 
lor ~d~ predio hypotheoado, ·não pode cbamar-$e acl~ ·de' ~dminis- : 
tração, ·mas um abuso 4e que resuka à alteràção. ou fmudança de> 
predio. 

. Diz OJ nosso. artigo; que podem ser bypotheeadas ·às se11viflões 
reaes acti~afi. Esta disposição é ioctivel. As servidões,.diz Martou1 

sio escluidas., porque, não teem:consistencia propria, iqdepeudeote: : 
dia· herança '.para qjo'. mo e· utili~ade ·foram estabelecidas. DesligB'- ' 
els· do ptedio ·demilnlUe> dei1am d'.exi&Ur., Qoe seria unia hypoibe-
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ca qne não tivesse por iancçlo a possibilidade de arrematação ju• 
dicial da coisa hypothecada? E' inutil dizer-se, que a servidão, sen
do accessorio inseparavel do predio dominante, é como tal inclui· 
da na hypotheca d' esse predio. 

Não podem hypothecar-se as servidões, diz a lei de Hespanha, 
a não ser juntamente com o predio dominante; pois direitos incor
po~ como são as servidões, que só podem ser disfructadas pelo 
possuidor do predio, não podem prestar utilidade ou garantia a um 
credor. Só é susceptivel de hypotheca distincta a servidão d' aguas, 
porque póde aproyeitar a um visinho, e vender-se a um tercei
ro. Esta porem em rigor, mus que servidão é uma propriedade 
distiacta. 

·A disposição da nossa lei ou é inutilidade, ou absurdo. 
O usufructo ja por direito romano podia ser objecto de hypothe-. . 

ca; é ·claro, que a hypotheca só pode durar em quanto dura o di-
. reito obrigado, e logo que este desapparece, aquella cabe por faltà . 
d'objecto em que se. realise. Quando o direito acaba pela morte do 
usufructuario Qll por ter expirado o praso ·do usufructo, não pode 
haver· qoeslio; porem quaodu o usufructo acaba pela consolidação 
em plena propriedade na mesma pessoa, subsistirá a hypotheca, ou 
·poderá unicamen~e o credor exigir r a diYida on reclamar constituição 
ou supplemento de hypotbeca? Dividem-se os· auctore6; vota pela 
primeira bypothese a oiaior parte, pois, segundo elles, nada obsta 
a que um devedor, tendo a plena propriedade d'um immovel, hy
potheque só o usufructô, isto é o direito de di&fructar e gosar o 
predio durante a sua vida; seguem outros o contrario, fundados na 
definição jurídica de.usufructo, que é o direito de gosar as coisas . 
cuja propriedade é d'outro, não podendo haver usufructo, sem que 
haja separação do direito de gosar para uma pessoa, e do direito de 
propriedade paN outra, e não podendo chamar-se usuf rudo, ainda 
que vulgarmenie se faça, ás administrações que a lei e~ certos ca
sos concede com a faculdade de gosar dos rendimentos, e que não 
aão alienaveis nem hypotbecaveis. E' melhor a primeira opinião, e 
a redacção da nossa lei dejxa pouco Jogar a seguir a segunda. 

E' tambem hypolhecavel tanto o domínio directo como o utit O 
primeiro por su~ natureza immovel é um direito importante, mais 

H 
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encrgico e duradouro do que o usufnJtto, e alem d'isso susceptivel 
d'alienação e venda forçada; não devia ser exceptuado. O segundo 
é hypothecavel por sua natureza. A lei podia dispensar-se da enu
meração, desde que tinha de declarar hypothecaveis 01 outro1 dir1itos 
prediaes. 

Dispen~ou-s' porem do que nãa devia dispensar-se, e omiitiu a 
enumer1tção dos bens que não podem ser hypotbecados, ou que só 
o podem ser com ·restricçiio. . 

Não podem ser bypotbecados, diz a lei de H espanha, 1. 0 Os 
rructos e rendas pendentes, separadamente do predio que os prod11• 
ziu. 2.0 Os objectos' moveis collocados permanentemente nos editi
cios, ainda que para seu adorno e commodidade, não sendo hypo
theéados juntamente com os mesmos edificios. 3.0 Os officios publi
cos. t. 0 Os tih1los de divida do Estado, d.as províncias ou dos po· 
vps, as obrigações e acções de bancos, emprezas e companhias de 

. qualquer especie. ~.0 O direito real em coisas, que, ainda que de-· 
vam possuir-se no futuro, não estão ainda inscriptas a .favor do que 
tenha direito a possui-las. 6.0 As servidões, não se hypotbecando 
juntamente com o predio dominante, exceptua~do-se ·cm todo oca
so a de aguas, que póde ser hypothecada. 7 ,º O direito de perce
ber os fructos no usufi11oto concedido pelas leis ou fóros espec•aes 
aos paes e mães sobre os bens de seus tHlros, e ao conjuge sobre
vivente sobre os. do defunto. 8.0 O uso e habitação. 9.0 Os bens 
vendidos com pacto de retrovendendo, em quanto a venda não fica 
irrevogavelmente consummada ou resoluta. 1O.0 Â.s minas, em quan
to se não obteve o titulo de concessão definitiva, ainda mesmo 
quando situadas em terreno proprio. 11. 0 Os bens litigiosos. 

Podem hypothecar-se, mas com as restricções seguintes· t.0 O 
4!dificio construido em terreno alheio póde ser hypotbecado por 
aquelle que o construiu, mas sem prejuízo do don<t do terreno, e 
entendendo-se sujeito á obrígação sómente o direito que o edifi
cante tiver sobre a coisa edificada. 1!. 0 O direito de perceber os ftuctos 
no osufructo, 6~ando extincta a hypotbeca, quando o usufructo ter
mine por um facto alheio á YOnladc do usi.fructuario. Se terminar 
por sua Yootade', subsistirá a hypotheca até que se cumpra a obri
gação garantida, ou até que chegue o tempo em que ·o usufructo 
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lermiJlaria DaluraltneD~1 se DliO _ &ivesse hnido O. fa~to. que O fez 
cesS1Jr:. 3. 0 A mera proprie4ade; taso em que,•- coe:solidando~o c~lll 
ella o .usufructo na pessoa do proprietario, não _s<J substs&irA a lly. 
pot.he<ia, mas tambem !!e estenderá ao mesmo usufrutto, Dão 1llndo 
havido pacto em contrario. t. 0 Os bens anteriormente: h:ypothuoadosi, 
ainda · que haja o :pacto de não os tornar a b ypotbecar, sempre que 
fique salva a preíerencia que tiver, t>ara cobrar O.SH <:redito; aquel
le a cujo Jnor estiver ·con&ti tu ida a primeira: hypothcca. 5 .. 0 Os 
direitos de 11\iperficie, r>u•os, agt1as, lenhas e ouiM similhantes à 

. natbrezll real, -sempre que fiqlle salvo o -direit.e dOJI _mais -átmpa~ 
&es na propriedade. 6. ú. Os caminhos de ferto, caáaes, pon~s e ou... 
&ras obras destinadas ao· sen'iço publico, ~uja u}llora~ão o gDvcr>. 
no tenha e oncedido por dez annos ou mais, ficando _porém a -hy.PO" 
tbeca eependente da resolução do direito do concessionaria. 7. ~ Os 
bens pertenceoiteS a peseeas, que delles não taham .. a . livre di~ 
s~o, nos casqs e com as formalidades. que as:;lips ipreilerevem pet:a 
a sua al~ehação, -8. 0 O: ditei<to de_ hyp~heca v~ntilria, ficandb poi. 
1ém a· hypotheca que 5obre· eile ie constitua, ·dep-1enie da re8ot 
Jupão do ~ó di~i&o. . 

Taes são os principios geraes ·de dlreit.o1a que ·subsidiatia111ente 
temós a recorrer. · 

Artigo 93.º 

A hypoaheca .de que tracta '°·artigo anteteàente c01ilprebende! 
1. 0 As occessões naturaes; . · 
~-º As 'bemfeitorias feitas á custa do devedor; 
3. 0 As .iridemnisações devidas pelos seguradores, relativas ao 

seguro · d~ beos bypothecados; '·º As indeamis~es em virtude de-expropriações ou prejaizos • 

• COMUJTAllO . 

Concordam os artigos HO a 113 .de Bespanha; 'ºª de Frllll-' 
•• 
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ça; H da Belgica; UU da Bollanda: !019 das Duas Si'cilías; 
ti H da Sardenha; 159! de Va1d; 33 da Baviera; H da Grecia; 
"9 de Wurtembel'g. • 

o accrescimo e melhoramento da coisa hypothecada fazem par· 
te d'es.~a coisa, e pela·fotça da accesslo identificam-se com ella 
por tal fórma, que não póde dizer-se, que tenham uma existencia 
distincta, mas antes qne são. d'ella parte integrante. E' tambem 
d'equidade, que assim como o credor bypotbecario sofre com os 
detrimentos e prejuízos da coisa bypothecada, aproveite as vanta
gens das secessões naturaes. O Regulamento nos artigos 117 e 118 
.transcreve da lei de Bespanba o que deve , considerar-se compre
hendido na ' bypotbeca ppr accessão. Considera-se accesslo o terre-

, no accrescido por alluvião ao predio confinante com um rio ou ri
beiro, porque esse terreno fica do predio parte integrante e inse
paravel, porém se um rio, mudando o curso natural, invadir um pre
dio, a bypotheca que pesava sobre este, não passa para o an&igo 
leito· abandonado, que constitue predio distiocto, que a b ypotbeca 
pelo principio da especialidade não póde abranger:. Não abrange 
lambem qualquer nova acquisição de terrenos _contiguos, ainda qoe 
o devedor os reuna ao predio onerado • 

• As bemfeitorias feitas pelo devedor estão sujeitas á bypotbeca; 
taes são as plantações que augm~ntam o valor. da propriedade, 
quaesquer modificações que transformem a superficie, e todas as 
construcções e melhoramentos não exceptuados pelo artigo 119 do 
Regulamento. 

Quanto aos moveis collocados nos predios e aos fructos penden
tes ou ainda não eocelleirados, se. o predio Dio está na mão do de
vedor, e passou já a novo possuidor, não póde presumir-Se, que a 
vontade d'este fosse sujeitai-os a uma hypotbcca estranha, e n'es
tes casos os fructos pendentes e rendas ve~idas, assim como os 
moveis collocados permenentemente nos edi6cios, as bemf eitorias 
que não consistem em obras de reparar.ão, segurança e transforma
ção, sempre que estas coii,as foram feitas pelo novo dono, não es
tão sujeitas á bypotbeca. Não póde auctorisar-sé a demolição, nem 
permillir-se que se desfaçam e retirem as obras .feitas, quando d'a
hi resulte prejuizo á propriedade, caso em que o possuidor pôde 

Dig1tized by Google 



- 113 -

exigir o preço das bemfeitorias, pcrmittindo-se-lhe optar entre o 
preço e a retenção dos objectos, sempre que a separação póde ell'e
ctoar-se sem diminuição de valor do predio, a que adheriam. 

As indemnisações do segaro são comprehendidas na hypot~eca, 
te o acto de segarar o predio foi anterior á hypolh~ca. pois a'esse 
.e~ presume-se, que o credor contou corq essa garantia, ~ seria 
injostiça privai-o d' esse direito. Porém se o seguro foi , posterior á: 
bypotheca, e a perda ou destruição do predio foi fortuita, então 
perece a bypotheca por falta d'objecto, sem que o credor tenha di
reito de receber coisa alguma da indemnisação, porque contractou 
sujeito a eventualidades, sem esperança de reintegração cm caso 
de sinistro. ~ o devedor de accordo com o credor segurou o pre
dio hypotbecado, e tanto um como o outro contribuiram em justa 
proporção para as despezas do seguro, n'esse caso,- perecendo e 
predio, tem o credor indubitavelmente direito á indemnisação, por 
que um e outro trataram de. assegurar seus direitos respectivos. 

As indemoisações em virtu.ie d'e1propriações oa prejuízos, pa
ra assim dizer, substituem a coisa hypothecada. A indemRisação, 
que o dono do terreno recebe na J expropriações p<;1r utilidade pu
blica, fica sendo a segura1.ça do credito que o predio por tal fórma _ 
alienado a~ então garantia. Se o estado em vez de indemnisação 
pecuniaria convencionar com o antigo proprietarh, o que raras ve
zes ac&ntecerá, dar-lhe um predio em troca do outro, então será 
nece.ss8fig constituir hypotheca nova, se ~ credor não quizer rece.
ber logo o seu credito- em caso d'expropriação, o.que sem duvida 
aerá mais frequente. 

Artigo H.0 

Parâ constituir a hypotbeca do domínio util que comprehendá 
a -tolalidade do pras~, não é necessario o consentimento do senho
rio directo, mas este não perde, no caso d'aliênação, o direito de 
opção que as leis lhe concedem. 

·-
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. ··QoafJtJo o senhorio directo oomoguir· a :tonsolidição : .dos dois 
dominios/ seja qúal .fdr o 1DGdo, a k>ypothen~ ·que ouerà eldominie 
mil ainda n~â.1te caso a'Cómpanha' :o predio como: · resulta· da.disp~ 
sição. do artigo 89 •0 ' · ; 

f •. 1 ! 

'1. 

' ' 

C&ncorda o artigo 118 de Hespanhl: 
A meteria d' estes artigos é clara, e da maior· convenieocja~ O 

clominio directo· nunca é prejndicndo pela venda forçada 'do domi
nio util, consequencia ullima da hypotheta, . porqoo n'cssa venda 
conserva e póde usar das suas prerogativas; Tambem não podia de- · 
cretar-se o prejuízo do cl'edor, porque a propriedade se confOHdou, 
ainda ttieSIOO que a consolidação resulte d~ commisso. A consólida
çio porém não fica comprehendida ·na hypo&htca anLorior. (Regula-
mento artigil 119.) · 

Artigo · 9~.0 

Se o credito hypotheeariõ vencer jur()S, gosarão estes das nn- · 
tàgens da· hypotheca independente de registro especial, em rela~ão 
ao· ultimo anno e ao corrente. · 

. § unico. Os juros relativos aos annos anteriores s& gosam de 
bypotheca, sendo registrados como credito distincto. 

61UfMBNTARl0 

Concordam os artigos 1U de Ilespanha; U51 de França; 1H9 
da Hollanda; 87 da Belgica; ~OU> das Dúas Sicilias; !U7 da Sar
denha; 670 de Friburgo; 63 a ?H~ de Wurlcmberg; :lt da ,.Grecia. 

Esta dispo!lição (de necessidade, adoptados oi principids de pu
blicidade e especialidade, porque a qnantia da obrigação bypolhe· 
caria tomar-se-hia indeterminadl! e ·OCeutta, sB & *umut.cJio cta.n-
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destiaa de juros, gosando como accessorio.s da mesma garantia que 
a divida principal, pode~ augmentar esta illimitadamente. Era 
pqis necessario attender aos interesses de Lerceiros. 

Mas por isso mesmo que a disposição se adopta em beneficio de 
terceit'os, de'fe notar..se. que em relação ao dcçcdor, cm quanto co,... 
arva o premo em sou poder, ·a bypotheca ga,.ante tambem os ju
J!OS, seja qual for o numero d'annos porque se reclamem, se o di-

. reito de os reclamar existe e não está exijncto pela lei .commum. 
Só quando o devedor alienou, hypothecou ou por qualquer f.orma 
traMf~riu. o dominio da coisa hypothecada, de.maneira que um ter# 
ceiro é obrigado a pagar esses juros, é que a acçã<> hypóthecaria 
abrange só os juros do ultimo aDDO e do corrente, porque, não 
havendo prejuízo de terceiro, a hypotheca é extensiva a todos os 
juros. 

Em vez d'ultimo anno e o ccmente seria melhor dizer um an
llO e o corrente; quanto a . este tem de calcular-se os juros venci-
dos pro rf'la t1mpori1. . 

Alem d' estes contam-se lambem e reputam-se éomprehendidos 
na hypotbeca os juros correntes desde a demanda, dos quacs não 
pode ser privado o credor que para receber faz quanto a lei exige, 
e se não recebe, é porque não pôde. 

Para registrar os juros como credito distincto não é necessario 
eonvenção especial; o titulo, em qne a hypotheca se constituiu, é 
legal e bastante para se pedir a inscripção. 

Artigo 97. 0 

Quando a hypóilieca por qualquer motivo se tornar insufficicnte 
para garantir a obrigaçã-0 contrahida, o credor tem direito a exigir 
que o devedor a reforçe, e não o fazendo este, pódc pedir o paga-
mento integral da divida, como se estivera vencida. · 

COMMll'CTARIO 

Concorda o artigo t 63 e 165 de Hespaoha-
Este artigo é inutil para as hypothecas voluntarias, nas r1uaes, 

• 
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não havendo convenção em contrario, a divida é exigível á vonca
de do credor. Esta disposição porem é tão justa, como conveniente 
e necessaria, para as hypothecas lêgaes, e constitue um comple
mento de proteção. Diz a lei de Hespanba, que os interessados po
dem reclamar a ampliação, e que a divem exigir os seus represen
tantes, que teem obriga'~ão de a pedir; o que quer dizer, que, se 
os interessados teem capacidade legal, podem renunciar á amplia
ção assim como á bypotbeca,mas que os obrigados a pedi-l'as nlo . 

. podem faltar a este dever. A ampliação deve ser objecto d'uma ins
cripção nova com referencia ao direito ampliado; e quando a hypo
theca legal tenha de ser ampliáda judicialmente devem obsenar-ae 
as mesmas disposições, que regulam a sua constituiçãe. 

Artigo 98.0 
. . 

. ' 

Verificando-se a perd1 do prcdio hypothecado nos 'casos em que 
o dono deva ser indempisádo pelos seguradores, os direitos do cre
dor ~erão exercidos sobre o valor da indemisação oü sobre o pre
dio, qu~ndo seja reedificado á custa do seguro. 

COIOIBl'CTARIO 

Veja·se o commentario do artigo 93 n.0 3.0, depois do quales
te artigo .:ra dispensavel. 

Artigo 99.0 

As hypothecas são necessarias ou voluntarfas. 
As hypotbecas necessarias lambem se denominam legat.S'. 
As bypothecas voluntarias tambem se chamam convencionaes. 

COMMENTARIO 

Concordam os artigos t3 da Belgica; !116 de França; 137 de 
Hespanha; !00! das Duas Sicílias; 651 de Friburgo; !165 da Sar
denha; 1 O da Grecia .. 

• 
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A .divisão e a distincção, que a lei faz entre umas.e outras hr· 
potbecas, não é por co~hecer e menos para aucterisar diferença en• 
tre umas e outras quanto ao principio fundamental da publicidade, 
porque tanto umas como outras hão de coostár expressamente no 
registro, contando-se os seus etleitos segundo a prioridade da · in• 
cripção. (Introducção paginas 3~.) A distincção entre voluntarias e 
legaes, necessaria em relação á forma porque se constituem e . ás 
pessoas que as podem constituir, faz conhecer, que as primeiras cfei. 
pendem unicamente da vontade de quem as constitue, e que as se• 
gondas resultam d'um facto legal e devem ser conslituidas com cer~ 
tas restricções. A nossa lei regeitou a hypo~heca judicial, e fez bem. 
Deixou porem a descoberto direitos, que debaixo d'esse nome se 
abrigavam, e que devia ter especial cuidado de fazer garantir pelo 
registro provisorio, e por isso mereceu a lJUlis severa censura. (In
troducçã!> paginas 77). 

A lei concede, .como logo veremos, a generalidade ás hypotbe
cas legaes, concedendo ao devedor o direito de requerer a oonver
são em especiaes. E' a difl'erença unica entre umas e outras, alem 
da causa da sua constituição. . 

CAPITULO II 

Das hypotheeu neeeuarlas ou Ie1aes 

·Artigo t00.0 

• 
AF, hypothecàs necessarias ou legaes são · aquellas que resultam 

immediatamente da lei, sem dependencia da vor.tade das partes; e 
existem pelo facto de existir a obrigação a que servem de garantia. 

CODENTAAIO 

Concordam os artigos 167 a 167 de Hespanha; '7 da Belg1-

• 
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ca;21U e UH de Fr1nç.a; 2908 das Duas Sicilias, !l'i88 da Lui-
siana. 

Geralmente fallando, ·toda a hypolheca resulla da lei, porque 
só pode ser constituída nos casos e segundo a forma determinada 
pela lei, porem estas hypothecas chamam-se restriclámente lcgaes 
ou neeessarias, porque .exislem de direito, pela rnntade do legisla
dor; não em result.adn de çonvenção expressa ou directa das parles, 
mas em resultado de necessidades sociaes a qu.~ a lei coneede UJD 
favor excepcional. Este favor todavia não é mai_s q~e o direito, e 
em certos casos a obrigação de pedir e obter uma hypolheca, que 
pode ser gegal, emquanto o devedor a não converte em especial. E' . 
bem expresso na exposição de motivos de Ilespanha, que neste sys
lema, adoplado tambcm pela nossa· lei, a phrase · hypotl1eca legal 
não tero a actepção antiga, mas só significa o direilo ou a obriga
ção de pedir e obter uma hypothcca sobre bens de raiz 011 direitos 
reacs, que sejam bypotbecaveis, e de que possa dispor _ o hypothe· ' 
cante •. E' mister pois excessivo cuidado para não confundir na ap
plicação as consequeneias ligitimas das hypothecas IQgacs no sys
tema adoptado com as outras · muito differentes das mesmas hypo
thecas no systema francez, quando as dispensa do principio legal 
da pubtieidade. 

Entre nós a hypotheca legal, como' qualquer outra hypotbeca, 
não produi eft'eito jurídico antes da inscripção no- registro. (Reg. 
artigo ao, Lei artigo 80.) 

A lei de Hesp:rnha é a mais expressa possível neste mesmo sen
tido. A liypotheca legü!, diz o artigo t6 f, uma vez constituída e 
inséripta, s"rte os mesmos effeitos que a t1oluntaria, sem mais e1:" 
c~es q1~ as e3'pressamente determinadas nesta lei, qualquer que 
8t)a <S pesroa que de11a exercer bs direitos que a f!US1114 hypolh«a 
C<>ft~ra. 

Outra disposição essvncial tem a mesma lei, e que foi pela DOS· 

aa omittida apesar de se enconlrar no5 Codigos eslrangciros, e 
nm a ser, que a constituição da h!pGtheca legal ·é exigível em 
qualquer tempo, ainda <JUe tenha cessado a carsa que lhe deq fun· 
damento, como o matrimonio, a lulella, o patrio poder ou adminis· 
tração, emt(llao\o não estiver cumprida a ()brigação que se· de-
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Tia ter segurado. Nas hypothecas legMs, que podem ser renuncia
das, a conveniencia e justiça d' esta disposição são da primeira evi
dencia. · 

. ·! 

.. Artigo t Ot.9 

. Os tr00ores que gosam de bypotheca necessaria; 011 lt'.8tt !)ar:a. 
sarai:ttia do paganiento de. suas dividas. sõo. 

1.0 À fazenda nacional, camaras mu~ipaes . ~ outros tlSlabel~
cimeotos publiccsi ries bens· dos respeciivos ;funccionario9 rc!lf)OB:
sneis, e. nos bens de seus fiadores, . na conformidade das leis fis
caes, para pagamento daS q11antias em que ficarem alcançados ou.. 
peJa·s ' qaaes se iorAaretn responsaveis; 

t .0 O menor;.o ausente, o interdicto , e em geral Jodas as pes
!OllS pri~das da administração de aeus bens, nos ~ seus tutores, 
curadores ou administradores, para pagao;ento dos Yalores a ·qee 
deh.arem ele dar a applioação devida, ou que não entregar-em com
iJe&eintldraente, ou qUe deixarem perder por culpa ou dolo ; 

· a.0 A mulher casada por contracto dotai, nos bens do marido, 
para pagamento dos valores mo.veis . dolaes e dos immoveis dados 
em estimação que importe venda; 

6.. 0 A viuva nos bens do fallecido marido ou do promiuente de 
alfinetes, arrhas e apanagios, para seu pagamento; 
' 5. 0 O credor por alimentos, nos bens cujo rendimento 9e tiver 
dP.sigoad& para os satisfazer, ou em outros bens do de.vedor, quarv 
do não haja. designação; ' 
. ,., . 6.0 Os estabele~imentos de credito ~rritorial para pagameato 
de ee11s titulas, nos bens que os mesmos designaf~; 

7.0 Os ro·líerdeiros, para pagamenlo das Te~·ct~vas torna.s, 
nos bens da herança sujeitos a esse pagamento; 

· ~.0 Os legatarios, nos bens sujeitos ao encargo do legadó, para 
pagamoo10· do me5mo; .. 

9. 0 Os comtructores e cpltivadores. ns primeiros no-; edlílefos e 
os sêgundos nas terras que reduziram á cultura, para pagameQ'° 
das respediwat despesas, no valor doa ~smos ~fici_os Oll ~n.as. 
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COllllBNTARIO 

Concordam os artigos 168 de Hespanha; 47 da Belgica; tttt 
ele França; !007 das Doas Sicilias; U da Baviera; 66! de Fri-· .· 
burgo: SIS de Genebra; tl da Grecia: !7, 33, U, 36, 3'7, 39 e 
_H de Wurtemberg. · 

O artigo considera nove casos de hypotheêas legaes, que pode
mos dividir em duas classes: á primeira ptrtencem as dos tres· pri
meiros numeros, que não podem ser renunciadas; -as restantes for
mam a segunda classe, e. a sua renuncia depende só, como · qual
quer outro direito, da questão de capacidade. As hypothecas legaes, 
em tudo o que n'esta lei não tiver e:epreasa disposição' especial, re· 
guiam-se pelos principios geraes estabelecidos, exactamente como as 
hypothecas convencionaes. (Lei artigo, 80, Regulamento artigo 
1!0.) Nunca se esqueça, que sem inscripção não ha hypotheca le
gal e que só depois da inscripçlo pó«!e reconhecer-se-lhe efeito jn
ridico. Examinemos 0gora cada uma em especial. 

Numero t.0-Coneordam os artigos U 7 de Hespanha; !098 e 
!Ut de França; t977 a 1983 das Duas Sicílias; U83 da Hollan
da; 366 da Prussia; U da Baviera; 11 da Grecia. 

O registro d'esta hypotbeca tem de ser requerido pelo minis
terio publico, syndicos ou quaesquer pessoas encarregadas de pro· 
mover e defender os interesses dos mesmos estabelecimentos. (Reg. 
artigo 1U, t.0) 

Estes estabelecimentos são obrigados a confiar-a alguem a ad- . 
~inistração dos seus bens e dos seus capítaes, e por isso sempre 
foram como os incapazes, e os administradores considerados como 
uma especie de tutores. Nada mais justo que a. lei cuidar de pre
venir faltas e abusos, e de garantir a estes estabelecimentos o meio 
de se ressarcirem dos prejuizos, que os adminis!radores lhes cau· 
sarem. 

Pãra a prestação da hypotbeca destes funccionarios é applica-
• vel, em tudo quanto Côr compativel, o processo estabelecido para a 

hypotheca dos conservadores e seus ajudantes. (Regulamento artigo 
tH). , · 

Por estabelecimentos publicos entendem-se os Condados pelo Es-

Dig1tized by Google 



-tu-

tado, ou pelas corporações devidamente auctorisadas, com o fim ll'u• 
tilidade publica; taes sio Universidades, ,Academias, Hospitaes, ABy· 
Joa e estabelccim~ntos de caridade; mas oão assim as associações 
particulares, ainda que d'utilidade publica, como .as de soccorro e 
ensino mutuo. Estas não estão comprebendidas na disposição; é par
ticular e sua origem, e particular a sua natureza, embora o publi
co ulilise com ellas. 

As hypothecas lêgaes são dispensadas do principio da especia
lidade, e podem s~r registradas em todos os bens do devedor. Es
ta excepção é inconveniente e contradictoria, e realmente inconci

. liavel n'uma lei, que se proclama feita segundo o systema germa
nico. Tanto a lei da Belgica, como a de Hespanba, a primeira em par
te e a segundã inteiramente, abandonaram n'estc ponto o systema 
rrancez, cujos inconvenientes uma longa practica tinha claramente 
demonstrado. A bypotheca geral e indeterminada é sempre causa 
de duvida e incerteza, e não ba razão que a justifiqne, porque o 
registre provisorio pôde garantir todos os direitos transitorios ou 
ainda não consummados, e logo que assumem caracter de perma
nencia, devem ser garantidos definitivamente segundo os priocipios 
de rigorosa publicidade e especialidade. (Introducção paginas Si e 
seguintes.) 

' O remedio do artigo 1 Oi deixa logar ainda a muitos inconve
nientes. Era possivcl el"itar o ru&l, e vale muito mais que qualquer 
rcmedio não ter a molestia e dispensar a cura. 

A lei de Hespanha, ·tomando estas hypotbecas especiaes e de
.terminadas e querendo dar protecção ás pessoas a- que respeitam, 

· determbio11 no Regulamento, q11e o tabellião em todo o contracto, 
de. que resulte hypotbeca legal a alguma pessoa, advirta as pes
soas presentes no acto, a uns a obrig~o de a prestar, e a outros o 
direito de a exigir, certificando no instrumento assim o ter feito. 
Se a pessoa do direito de hypotheca for mulher casada, filho de 
menor idade ou pupillo, o escrivão dará além d'isso . conhecimento 
ào registrador por um officio em que resuma a obrigação contrabi· 
da, e os nomes, qualidade e circ11nstancias dos outhorgantes; e se 
o registrador observar, que dentro dos trinta dias seguintes se não 
inscreveu a bypotheca, se esta rôr d'aquellas que pela lei podem · 

• 
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ou devem ser pedidas por pessoas, que niO leDham inlerv indo. no 
acto ou contracto, que as cause, o rcgis trador dará conhe~inteldé a 
essas pessoas e ao ministerio publico, no caso· em que a este per
tença ·pela lei exercer aquclle direito. 

No concurso a· que ultimamente se procedeu para o pro vime. 
to dos logáres de conservadores, sahiu o ponto seguiote.---.Os bens 
de um individuo noméado para emprego, que. en~o-lve responsabi
lidade para com a fazenda publica, que fofam 'adquiridos :ilo lnter
vallo, que decorreu sobre a dita nomeação e o registro da hypo
theca legal a que o nomeado é obrigado, estão sugeilos a esta hy
potheca? (Analyse do artigo 101 n.0 1 da lei hypothecaria,) E se, 
não estando sujeitos â hypothecà, foram _comprchendidos no r~s
tro, tem o nomeado direito a requerer que esse registro seja can
cellado na parte, que a elles se refere?-

Na Gazeta dos Tribunaes, numeros 3487 e 3'88 se encontram 
publicadas as respostas de dois cone o rrentes, e na primeira . UDia 
breve nota da sabia Redacção, que contém a exacta appn,ciação da 
n'ateria, e é resposta completa aos quesitos propostos. ·E' a. se: 
guiote: 

Nec reditmii Diomedia ah interitu Jleleagri, 
Nec gemino bellm» trojanum orditur ah otici. 

rarece·nos, salvo o respeíto, e poi.> que o iilustte cb iloorrente 
preferiu a publicidade, que a resposta aos quesitos µão . satisfaz, e 

. quasi que se não entende bem. O artigo 1O1 n. 0 t da lá hyp~ 
thecaria joga com os artigos t Oi e t 09, e por elles cuidamos que 
será facil resolver o problema .. Se os immoveis fiypothecãdos se 
acham designados ou es~cificados no titulo, com o& quaes se con
tentou a Fazenda, reputando-os garantia. sufficiente da futura res
ponsabilidade, os bens adquiridos no intervallo não ficam sujei
tos á hypotheca legal, nem por conseqriencia á o_brigação do regis
tro, assistindo n'cssas circt•nstancias ao rcsponsatel o direito de fa· 
ze-lo cancellar em tudo aquillo, em que se tiver exorbitado. Quan· 
do porém n' esse titulo não foram especificados QS bens, que o func-
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cionario offerccc cm garantia do seu emprego, en&ão, como é ex
presso l_!O artigo 104 da mesma lei, podem e devem ser registrados 
todos os bens immoveis do responsavel, incluídos aquelles mesmos 
que tivessem si<lo adquiridos no intervallo que decorreu entre a 
nomeação do emprego, e o registro da hypotheca legal, e o mes
mo é não havendo deposito nem designação alguma de bens para 
segurança da Fazend,a publica, como é expresso no artigo f 09 da 
mesma lei, salvo sempre n'uw e n'outro d'estes dois casos ao mes
mo responsavel o direito de requerer que a hypotbeca. e o conse
quente registro sejwn reduzidos aos justos limites nos termos do 
artigo f 04, isto é, que se limite aos bens necessarios para garan
tir a obrigação, tendo· cllc responsavel a faculdade de designar os 
que mais lhe com·ierem.- • 

Abi fita tratada d'uma maneira tã-0 clara e tão completa, como 
costuq1am usar aquclles a qucru o jurisprudencia patria tanto deve, 
a questão da constituição d' estas hypothecas. 

Finalmente o Estado e estabelecimentos publicog não corrc1n 
o .menor risco, porque-ibcs é livre determinar e augmcn&ar os ca
sos, em que deve exigir garantias, e nos seus regulamentos e cvn':" 
tractos podem estipular hypot~ecas espociaes. o. Estado tem ainda 
outro meio de exigir a garantia dos seus empregados, e que lhe é 
mais conveniente não só pela maior facilidade de constituição, co• 
mo vor produzir elevação de preço dos titulos de divida ]lublica; é 
a caução por meio d'cstes, que a lei e regulamento auctorisam 
tambem. 

Nt!mero i.0-Concordam os artigos 49 a 63 ·da Belgica; 2135 
a !U5 da França; 2H a 216 de Hespanha; 

Esta hypothera encontra.se ja no direito romano, e em todas 
as legislações modernas se tem reconhecido a neces&idadc de prote
ger os incapazes de se administrar. Esta hypotheca é constituída 
pela nomeação, quer seja legitima, quer dativa ou testamentaria, do tu
tor, curador ou administrador. (J.ei artigo UO.) Tem effeito' desde 
a inscripçõo, e uão pode ser renunciada. O registro d'esta hypothe
ca pode ser requerido pelo tutor, curador ou administrador, (Reg. _ 
art. U 1, 1. º) e não cumprindo estes, serâ feito por ordem judicial. 
(Reg art. U8) . 
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O conselho de familia fixa o valor da hypolheca, designa' 011 

imruoveis e determina o praso dentro do qual se ha de fazer o registro, 
sendo sempre motivada esta sua deliberação. (Lei art. t 11. Reg. 
art. U5) Pode o tutor recorrer, se entender, que ha excesso; e o 
sub-tutor, curador, e qualquer membro do conselho podem recorrer 
tambcm, · enlendendo, que os bens designados são insufficientes, in
dicando o nomeado em dez dias, depois de fixada a hypotheca, os 
immoveis que Mo de ficar onerados, se o conselho de familia os 
não tiver indicado. (Lei arJigos tU e 113, Reg. arl. U5 § t.0 ) 

O nomeado será intimado para fazer a designação. (Regulamen
to art. U6.) 

Se o nomeádo não designar nesse praso, ou designar irnmoveis 
insufficientd, a hypotheca será registráda cru quantos bastem, de
signados pelo conse!ho de familia, de entre os que lhe constar, que 
pertencem ao non:eádo, fazendo-se o registro na conservatoria, em 
cujo districlo forem situados os bens. (Lei artigo 1 U, Ueg. artigo 
Uo § 2.0). 

O conselho de familia pode escusar o tutor da hypolheca ou do 
previo cumprimento das formalidades, concedendo-lho logo a geren
cia; e póde lambem admittir hypothcca de valor inferior. (Lei ar
tigos 1 tõ e 116.) Esta escusa porém não importa renuncia, e quan
do o conselho cassar a escusa, será constituída a hypotheca. (Ueg. 
artigos U9 e t 30.) 

Depois de designados os bens para a hypotbeca, o conselho de 
familia marca um praso rasoavel segundo as distancias, e o nomea
do será intimado· para registrar a hypothcca, e apresentar no car
torio o certificado para o escrivão juntar aos autos. Se não cumprir, 
ou não allegar motivos atlendiveis, ser-lhe-ha imposta uma multa 
de 10~000 a 1009000,e o juiz ordenará ao cscrivão,que, extrahindo 
certidão da deliberação do conselho, cm que é fixado o valor da hy
pothcca e se designam os bens, em que tem de recahir, e da de
signação que d'elles haja feito o tutor, no caso em que a lei lhe 
faculta faze-la, a aprestnlc ao conservador para se verificar o regis
tro, juntando logo certidàe aos autos, e devendo o juiz condemnar 
Jogo no mesmo despacho o tutor, ~urador ou administrattor na mul
ta legal, mandando remettcr a competente certidão ao ministcrio 
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publico para promover a sua cobrança. (Lei artigos tt7 t 118, 
Beg. artigos 1!7 e 118.) 

Se houver mais d'nm tutellado ou .. ministrado, o tutor 90 ad
ministnclor poderá requerer ao conselho de familia auctorisaçlo pa
n o cucellameoto do regi~tro · hypothecario, conforme for luado 
a cada um a entrega de seus respectivos beos, e rebrando recibos 
du contas genes. (Lei, art. t!t.) 

Debaixo da palavra tutores comprehendem-se lanto os Jegacs, 
cemo os tcstamentarios e dativos, e a hypotheca que prestam res
ponde por todas as sommas que o tutor recebeu por conta do ia
tellado, por todas as que devia receber, e pelas perdas e damnos 
que causasse por negligenda, falta ou malversação. 

Não alo porém obrigados á hypotbcca os administradores pro
visoriamente encarregados de tomar cuidado d'nm menor ou inca
paz, porqpe, sendo simplesmente incumbidos d' esclarecer ·e dirigir 
as pessoas a quem se nomeam, ou d'exercer Pf'derea d'admioistra
çlo muito limitados e provisorio11 nio podeQl ser equiparados IOI 

tutores ordioarios. 
Ba · difficuldade para Q. conselho de familia em fixar logo na aber

&ara da tutella o valor da hypotheca, quando a maior parte daa Te
ses ignora a importanda da succe!siO, pois a importancia dos . va
lores a garantir deve determinar a somma da garantia. Os immo
veis, «JUe o menor possua, não podendo ser alie!lados pelo tutor, 
devem todavia ser considerados para a soa responsabilidade 9eg11n
do o prejuizo, que da sua negligencia e má admioistraçlo possa vir 
ao tutellado. E' n'este ponto excellente, e não deve entre nós es
quecer, a disposição _do Regulamento de Bespaoba, que manda, se 
o orpbio ou incapaz poisuir bens immoveis, que o juiz, quando ap
provar a acta da constituição da bypotbeca para os óutrol hem, 
maode nu inscripções de propriedade d' esses bens a favor do mesmo 
orpbio 011 incapa~ pôr uma nota marginal, que indique estar a ad
ministrçãao dos mesmos bens a cargo do tutor ou curador nomea
do. O juiz mandará pôr esta nota,· mesmo no caso em que conceda 
o cargo do tutor ou curador sem exigencia dt fiança. 

A lei, mandando· que esta deliberação d o conselho de familia 
seja sempre motivada, mostra a importancia que liga a esta parte 

15 
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das suas aitribuições. Como ~·esta deliberação cabe recurso, é et

seocial que seja motivada, a fim de que os tribuoaes possam ap- · 
. preciar. o sc111 merecimeutt. O recurso porém si) tem togar, quando 
~ja excesso ou iusuftlciencia das garantias eiigidas ao tutor, e oio 
quando haja só deleito de fórma, que oinguem tenha intoresse em 
arguir. Tal é a doutrina da lei da Belgica. 

Numero 3.0 -Concordam os artigos 169 a 193 de· Bespáoha; 
61 a .7i da Belgica, U U de França. 

Esta hypotheca encontra-se no .direito romano, onde tomou pro
por.ções exageradíssimas. Dispensada pelo Codigo Francez- do prin
cipio de publicidade, produziu as maiores difficuldades, e gravlisi
mos inconvenientes. Entre nós só surte efJeito desde a inscripção. 
a· qual póde ser requerida pela propria mulher c•ada sem de. 
peodencia d'auctorisação do marido, pelos dotadores, pae, · irmãos, 

. ex~tutores ou filhos maiores. (Jleg. artigo tu, 3.0 ) 

Constitue-se pela respectiva escriptura dotai, (Lei, artigo 1 H) 
qne, provisoriamente registrada, obtem registro definiliVo pelo aver
bamenl1> da certidão de casamento. (Lei, artigos 66 e 57.) 

. Se. a hypotheca consistir em bens eJl>ressameote designados pa-
-n a garantia dO dote, só nesses mesmos bens poderá ser registra
da. Tornando-se incfficaz, não. sendo reforçada, ou não havendo de
-eignação de bens, pode ser registrada sobre quaesquer· immoveis 
pertencentes ao marido, salvo a este o direito de pedir a reducção, 
d~reito ·que' lhe assiste lambem, quando a prin€ipio tiver sido. regis
trada sobre a totalidade dos seus bens (Lei, artigos 1!3 e !H) 

A mulher não pode renunciar o direito de registro, nem qual-
quer outro que d'abi provenha. (Lei, art: 1 tõ.) · 

Em ,ca.11os de cazamento das menores precedert sempre o re
gistro provisorio de hypotheca, assim como o averbamento de defi
ni&ivo aoloes 'da entrega de quaesquer bens ao marido; e Dão se pas
sará o alvarJ. de consentimento, sem que, alem dos documentos exi
sidos por lei, o requerimento vá instruído com a certidão do regis
tro. Se ~ escrivão o passar antes d1) registro provisorio, perde o 
offioio. Se o tulor fizer sem despacho a entrega de bens ou de ren
dimentos, responderá por elles, como se tal edtrega não tivera feito. 
(Lei, artigo U6, Reg. art. 13!) . . 

Dig1tiz.ed by Google 



- H7 --:--

ltotre nós a lei exige coniracto dotai, isto é, eacriplura pablica 
anterior á celebração do matrimonio, assignada pelos esposos, por 
1eus paes ou tutores se aquelles forem menores, e pelos dotadore1, 
quando se dão ao esposo ·bens para sustentar os encargos do matri
monio cem a clausula expressa, oo que possa legitimamente inter
pretar-se do conCracto, de não ~e communicarem aquelles bens e de 
serem regulados pelas leis doa do\el. 09 conjugu podem depois re
ceber legados, heranças ou doações com a concfüçlo de seguirem 
a natureza de bens dotaes. 

O dote diz-se estimado, qnando Da escript11ra) alem da declara~ 
~o dos bens, se designa o -seu valor em dinheiro, 1 inttlimado no 

. caso contrario. A estimação importa nnda, quando 11 dotou certá 
quantia de dinheiro e em satisracção de toda ou parle d'esta quan-: 
tia foram dados certos predios, e a estimação tem por ftm determi
nar o valor, que o marido ha ·de restiwir no cuo de aliena .. os 
bens; não importa Yenda, 1e o ftm é só melhor cluesa e descri
pçlo. 01 bc111 d~ raiz dados em estimação, que iiDp0rte nnda, não
podem ser alienados pelo marido sem expre&<;o consentimento da 
mulher. 

O Regulamento contem à este respeito disposições importantes. 
A. primeira é, que, se o d'lte consistir em benl immoyeis estimados, 
o 'Oarido não possa requerer nem o consenador tomar-lhe registro 
de domínio sobre esaes bens, sem que haja precedido registro de 
hypotheca para segurança do mesmo dote. (Reg. af1. 133) Esta 
providencia estabelecida no artigo, 17 4 de Hespanha tem por [fim 
evitar que se inscrcn a favor do marido o dominio, cuja in~ri
pção o toma senhor do immovel cm relRÇão a ierceiros, sem que 
a mulher esteja sufficientemente garantida para a recepção do seu 
valor. 

A. segunda é determinar, que a entrega de bens moveis dotaes 
só possa ser tomada em consideração para o registro da hypotheca 
legal nos bens- do marido, quando esses moveis sejam individuali
sados na escriptura dotai, inventario, formal de partilhas, ou· ein re
lação que acompanhe a mesma escriptura, e fique arcbifáda no car
torio do tabelliio re8pectivo, podendo porem a estimação limitar-se 
ao valor total dos ditos moveis. (Reg. art· 131) Esta disposição tem 

•• 
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por fim obstar a simulações dt valorts, que depois incluides no do
te seriam em prejuizo dos credores. · 

O marido pode a todo o tempo reduzir ou substituir a hypoth• 
ca. (Reg. art. 131>.) A mulher casada por conlraclo dotai não pode 
em qualquer acto ou cootracto posteriür renunciar nem prejudicar 
o seu direito de hypotbeca legal, podendo dtll'ante a cons4aocia do 
matrimonio, requerer iDdependentemcote de auctorisaçãe do mari
do o registro della sobre quaesquer bens do merido, aim como 
requerer õ reforço, quando a bypotbeca seja ou se torne iosufti<â:n
te. (Reg. art. 136). 

Ba ainda 11a lei de Hespanha uma disposição, que pata d~jar 
seria encontrar expressa na DOSSa ld, e vem a ser, que a bypotbe
ca legal, con1tiluida pelo marido a fuor da mulher, gal'llllte are ... 
tituição dos bens ou direitos as.segurados, só nos casos em que ee
aaeres\ituição deva verificar-se conforme as leis, e com as , limita
ções, que estas determinam, deixando de S11rl.ir ell'eik» e podendo 
rancellar-se, sempre que por qualquer causa 1eg1tima fi'lue dispeo
sádo o marido da obriga~ão de restituir. 

O direito civil tem de ser applicado segundo os princípios ge
raes em harmonia com as disposições adoptadas, e que ficam e1-
poslas. 

Segue-se a segunda classe das hypotbecas legaes, comprehcndi· 
das nos numeros A a 9, e que podem ser renunciadas. 

Destas a primeira a fnor da viuva é constituHia pelo titulo p .. 
. ' 

mis~rio tios alfinetes, arrhas ou apMasios (Lei art. t 17) tem re-
gistro provisorio, que se convert.e em definitivo pelo arerbamento 
tia certi~e> de cazamento. (Lei artigos 65 e 57) A conversão d'•· 
ia bypotheea só póde ser requerida segundo o artigo 131 do Re-
golamento. , 

A lei de Bespanha só. concede hypotheca ás arrbas,· quando são 
olf'erccidas como aúgmento de dote, e sem isso constituem unica
mente obrigat.ão pessoal, que o marido pede garantir com bypothe
ca ou deixar de garantir. 

A estipulação das arrbas, sendo nos cazamentos por dote um 
meio d'exc!uir a mulher da communião dos a~quiridos e de todos 
os outros bens, tornando-a · alheia e estranha -aos do casal, es.cl uiD 
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.. a Ord. Liv. &. tit. H. § 3.• até da posse e de cabeça do ta· 
sal; deve enc6ntrar na lei protecção, para que sejam garantidas as 
wrhas, ea virtade das quaes a mulher perde o direito a oulros bens. 

A bypotbeca do credor por alimentos constit u~-se pelo titulo 
d'tode resulta.a obrigação de os prestar; é especial, se ha bens de· 
signadamente onerádos com essa obrigação; não havendo, pode s~r 
registrada sobre a totalidade do p&trimooio ou dos bens do deve
dor, sabo a este o direito de pedir a redurçlo. (Lei artigo 118) 
Este registro $Ó pode ser reqecrido pelo proprio alimentado. (8~. 
artigo UI, '·º·) 

Da •limeotos ligirimos ou jure aangui•ia, e alimeDtos devidos 
por canftnção, testamento ou qualqner titulo. Nestes sabe-se o ti
tulo, d'oade resulJa a obrigação, mas aos segundos caja obrigação · 
natonl é ~grada, e c:uja execução é do maior interesse social, não 
pode haver titulG de qae resolte a o,,,.i,.o d.• 01 prular antes 
• sen&eaça, qae julgue essa obrigaçlo. A. sua garantia não pode. 
Gear â merc6 4e qualquer alienação ou bypotbeca, que o que tem 
..te oe prestar faça. em prejuizo do alimentado, e a alo se reputar 
titulo 11111a certidão d'ascendencia, descendeocia oe fraternidade, • 
lei devia ser maia cuidadosa na ~dacçlo, que tioba d'adoptar. 

A. Jaypotheca a favor dos estabelecimeoW. de credito predial pa
n pagamento dos seus titulos 1erá registrada nos beos, que abi ro

. rem desiglladoa. (Let, art. U9.) 
A. dos coherdeiroa, para pagameoto das respectivas tornas. é cons. 

lituida pelo titulo le.gal dá partilha, • aet:á registrada nos bens res-
pectiv OI. (Lei, art. 130.) 

Os lega&arios para pagameatA> do legado nos bem sujeitos ao en .. 
targo do mesmo, e °' constructorcs e cultivadores nos edi6cios e 
nai terras qne reduziram i e111tura para pagamento du respectiva." 
despezas, leem bypothera legal que se constilue pelos respectivos 
litulos, sendo registrada a primeira nos bc~s do legado, e a segun· 
da nos bens immoveis do 4levedor, com relação aos quaes houYC· 
rem sido feitas as despezas de ediftca,iio ou arroteamento. (Lei, ar
tigo 131.J 

- Era, como já fica notado, ao registro provisoriÓ o logar mais 
cem pelellle para garantir el1a ordem de creditos. 

• 
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. Artigo 101.0 

Os créditot, q11e por esta lei te~m privilegio de qualqeer eape
eie, pódem ter bypotbeca necessaria tndas as vezes que se acharem 
.re@isirados como crediLos bypothecarios, tendo para isso os necessa
-rios requesitos. 

§ unico. Os cradiLos registrados na f6rma d' este artigo não per
dem por · este facto o privilegio, e poderão obter no concu~o hypo
theoario o pagamento que no concurso privilegiario Dão tiver.em~ 
dido alcançar~ 

C:OIDllNT.ABIO 

Custa a crer na redacçio da primeira parte do artigo. : Desde 
que uma hypotheca ~'' devidamentec coosti&uida e inscripta, tan
to vale a voluntaria como a· legal,· porque, quer o direito da a 
constituir e iescraver viesse· da vontadt: das partes quer da lei, a 
bypotbeca tení o mesmo direito de seguir a coisa, a' mesma preí• 
rencia sobre o preço, seguido a prioridade da inscripção. Ai unica 
aigni6cação d'este artigo é pois, que os creditos, a que correspon
de .privilegio de qualquer especie, teem direito a exigir a coQsti· 
tuição e inscripção d'uma bypotbeca legal, e que, devidamente ins
cripta esta, esses creditos podem concorrer como privilegiados, e 
depois como hypotbecaril?S, se não tiverem obtido pagamento. 

Artigo 103.0 

As bypotbecas de que faz menção o artigo 101.0 n.0 t.º, i.º 
e 3. 0 , não podem ser renunciadas. 

COIDIBNT.lBIO 

Concorda o artigo 71. da Belgica. 
A. mulher casada por contracto .dotai aio póde em qualquer acto 

tu contracto posterior renunciar nem prejodicar o seu direito de 
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bypotbeCa legal; {Regulamento art. 13 6.) A razio é obvia. : O:cto,. 
te sendo por" sua nature1a inalieoavel, é foro& qae a hypo&heca, 
como garantia accessuria, siga a condicção do principal. '. , i ·" 

O mesmo artigo do· Regulamento diz tambem, que. a mul"'1' 
poderá, durante a constancia do matrimonio, requerer indepeoden~ 
temente de auctorisação do marido o registro sobre qliaesquer. bens 
d' este, assiip como o reforço, qu~ndo a. hypotbeca ·seja ou se, torne 
iosufticiente. E' esta nma conseq'hencia necessaria do principio .aclo-

~ piado; pois é preciso dar os meios de tornar a garantia uma rea .. 
lidade, e prevenir o caso em que a segurança falte ou se , tome 
insu~dente. 

At'tigo 184.0 · 

• 
As 'Y"'heeas nec~as •oélerio ~r registradas em t.od-. OJ 

bens do 4evedor, quando não forem especificados no titulo respe
ctivo os immoveis hypothecados; ·o devedor porém poderá exi
gir que o registro se limite aos bens necessarios para garântir a 
obrigação, e terá a facul4ade de designar os que mais lhe ·con· 
Yierem. 

COUll'O' ABIO 

Coocordam os artigos UH e iU3 a tU6 de França; 
E' uma excepção a favor do principio de geneFalidade, erro 

que a 'ciencia condcmna, ·e com o qual toda a transacção é sem
Pl'.e inconveniente e prej1Hlicial. (Introducção paginas ,li.) Não bas-

. ta a :acuidade cleixada· ao devedor para pedir a redoeção da bypo~ 
tbcca aos justos limites, assim como de designar os bens, que mais 
lhe convenham. (Í\eg. artigps 122 _e U3.) Apesàr d'i'.'SO a genera
lidade ha de subsistir muitas e talvez a maior parte .das vezes, e 
com .eHa iodos os inconvenientes, que uma longa· cxperiencia tem 
«lemonstrado. A lei de llespanha adoptou a rigorosa especialidade, 
e por isso tantos elogios tem merecido. A.. da Delgica já· a tinha 
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.... d• lalDbem para a hypo&heca Jegal da inuJher casada. I' 
,_. detejar. qa11 eolte nós por ama vez se conheça o absurdo de 
decretar a admialo de principios contnrios. cujas consequenciu é 
ÕlpOllivel bannooi$1r pela natureza du coisas, que as . faz iaconci
Jiaveit por serem cenl.rarias; e, quando se pertende estabelecer o 
credito predial, que é imposeivel sem Clf'lesa da propriédade, 
anda mal avisado quem faz e1cepções, caja consequencia · ne
eeaeuia é a itaefrlaa. A palaml hypotheca geral deve deiur de 
ter sigai&caçlo joridica; a lei de Reapanha . é uma próva · de qae 
este problema tem soluçlo, logo que haja quem saiba e qúeira 
dar-lh'a. 

CAPITDLO m / ... 

', 

.lrtigo tH.0 

As hypotbecu oonvencionaes nascem do mutuo accordo das 
partes. 

1 único. Estu hypotheca11 tambem podem ser constituidas JOr 
cloa~o, testamento, ou por qualquer disposição inter "ª"°' ou de 
11Jlima TOntade. 

Concordam os artigos 138 de Hespanha; !117 de Frinça; U 
da Belgica; to03 das Duas Sicilias; t166 da Sardenha; 6l>S de 
Friburgo; & da Grecia. 

Esta especie de hypothecas é a mais frequente e importante. 
A hypotheca é a melhor garantia dos contractos e com certem o 
melhor meio d'attrahir os capitaes. A ·bypotheca voluntaria tem si
do sempre respeitada e defendida, por occasião dos diversos atta
ques contra as l~aes e jadiciaes, por todos os que estão convenci-
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dei da necessidade d'um bom regimen hypotbecario, e se edorçam 
em procurar as melhores combina.ções para assegurar a sua forma
ção, eiistencia e efeitos. Nl~ vem para aqui o systcma anti-bypo
thecario, de cuja appreciaçio me abstenho n' esta. occ:asião, e que 
es&ahelece como unica garantia dos contractos a boa fé e a mora
lidade doe que coo&ractam, concorrendo todos õs eredores igoalmen• 
1e IObre todos 01 moveis e immoveis, podendo o proprietario endi
'fidado noder livremente a propriedade, que pass14 livre e desone
nda, Tendendo-se os immoveis como outro qualquer ohjecto 'sem 
clireilos de reclamaçjo, e sem receio de reivindicação. Este syste
ma, qae votos auctorisados sustentam, regeita todas as bypotheeas, 
pGNao condemaa todo o systema hypolhecario;é por isso agora alheio 
ao 'nouo propo!ito. . 

Â hypotbeca voluntaria é a que resulta do mutuo . accordo das 
putea, ou que é imposta por disposição do dono dos bens, em que 
6 constitaida, pela declaração da sua vontade em fórma leglll. Em· 
todo o cuo· o consentimento ha de ser nrre~so pela fórma que a lei 
determinar. Estas bypothecas constituem-se pelo instrumento do con
tracto respectiYo, e bem assim. por testamento ou qualquer dispo
.o ifllw t1ir101. Note-se &implesmente, que nem para estas hypo
theCu a lei decretou a rigorosa especialidade, e j1tlg11e-se por abi 
a reforma e a sua importancia futura. (Lei, artigo 13!.) 

A constituição d' estas hypotbecas' depende em primeiro Jogar d1 
qaestlo de·capacidade; é neceãiario, que a pessoa tenha a livre disposi
çlo dos seus ben.s, ou,quando a não tenha, que esteja auctorisada se
gundo os leis. Nlo:basta ter a faculdade d' administrar e de se obrigar, 
·é indispensuel ter capacidade de alienar a coisa hypotbecada, por
qae o que coastitue hypotbeca conrere e traosmitte ao credor um 
direito r-eal para seguir a coisa em quaesqoer mãos, em que a en
contre, e para a fazer vender judicialmente a fim de obter o pagá
mento. N'es~es termos póde constituir hypotbeca, a qual só valerá, 
seado estabelecida por instrumento autbeotico na íórma declatad a 
por lei, porque o direito hypothecario. que é excepção e privilegio, 
nuoea póde adquirir-se por outro meio, nem estender-se por ana
logia de quaesquer disposições além dos ('âsos dctertnigados na lei. 
A. bypotheca pódc coostituir·~e pessoalmente, ou por meio de ligi-
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timo procurador, tendo a procuração poderes especiaes para cobCra· 
hir essa obrigação. 

Muitas vezes o proprictario não tem capacidade d'alíeoar, e por 
isso não a tem tambem~de 'hypothecar, porque a lei cjvil .lb'a res
tringe por dill'ereotes razões: por protecçdo, ás mulheres cmdas, 

· aos menores, e aos ioterdictos; por indigaidadt, aos conclémnadoil 
a penas amctins ou infamantes; por f allencia e ruiRO, aos nego
ciantes fallidos, ãquelles que tcem seus bens penhorados, etc. . 

A mulher casáda, sendo commerciante, pód~ conferir hypothéca 
em scgurJnça das obrigações que nessa 1ualidade contraha, deven~ 
do o credor provár, qae a coo,·enção foi a respeito de faclQ d~ com .. 
mercio. Tambem o menor.que em geral não pode conse&llir nem cog, 

tituir hypotbeca, quer seja emancipado quer não. emanci,.do, pÓde 
no primeiro caso, sendo corumercinnte, constituir hypotbeta na.ines-

. ma forma e condic~es, que a mulher casáda. {Codigo Ctmmercial 
artigo 15,) · 

Os interdictos e prodigos, como taes julgados, são iacapaaee de 
constituir ou consentir bypothecas, excepto se forem assistidos e au
dorisados, conforme a Jei, pe!as pessoas que os representam 0•1 ad· 
ministram. · 

Em razão d'iodignidade, deixando a questão de . morle civil; 
(Merlio Rep. verb. Mort civ. § 1.0 arL 1.0 -Marcadé t.0 n.0 17i 
-Sr. Lniz José de Vastoncellos Azevedo Silva Carvajal na sua ma
gnifica dissertação sobre morte civil,) e limitaodO-nos a fazer vo&iaa 
.pela reforma, que ja ta:ito tarda, do nosso Codigo Penal, o qual em 
parte veio ainda aggravar a pena ·da Ordenação,,como se fóra pou
.ro severa, ou nos cumprisse retrogradar para tempos de maior bar· 
baridadc e ig~orancia, agora só nos cumpre reconhecer expressa
mente estabelecida pelo Codigo Penal a interdicção. legal com os 
mesmos eft'citos da interdicção judiciaria, e observando-se sobre es
sas curadorias as regrt.s do direito dvil commum. 

O negociante fallido depois do dia, em que se proferir a son
tença da al>ertura da quebra, fica iobibido da disposição dos seus 
bens, e não p;,de hypotbecar: são nullas as bypotbecas adquiridas 
nos bens do. fallido nos vinte dias precedentes á abertura da fallen
cia, c todos os actos traoslativos de propriedade immovel a titulo ... 

Dig1tized by Google 



,...., 111 -

gra&uiac> dentro dos quarenta dias precedentes á àbertura da quebra; 
Elo anoollavejs a requerimento dos credores todos ·os aclos trusbr 
tiv91 po1 li;&ulo ooeroso, provando-se ír&A1de de qualquer das partes. 
(Codigo Cqmmercial, artigos 1133, 113& e 1136.) 

Sendo a fidelidade e boa f'é a ·melhor •garantia do commercie; 
é de necasidade nitar, que os credores, prevendo uma íaJlencia, 
possam em prejuízo dos ouLros adquirir preferencia sobre 08 ·bens 

. do dendor, ou· que este, combtoado com· algoos ou mesmo creando 
credores pPpostos, lhes dê: pr~fereocia sobre os bens, q11e a -mas .. 
sa: dere 1>af\ilbar, e por: ialt a .Jei para fazer ceS1at on pelo menos 
parf difticuJ&ar GMas. traudes, presoreYe Um prast dentro do qual tQ. 
doe oa ai:&os 1'ansladvos da prtprieddde dos cemmerciantes devedo. 

· • do ~llos, .aesmo as aeDleoças CQRtra- elles proíeridas nas ca114 
99 i11ten&adas dealro desse praso. .A: nullidade de taes bypotheoas 
dà-se · untçameote em relação 4 ma111a, pois se, rehabilitado o fallt. 
do~ volta 4 administra~ dos bens hypotbecados durante essa epo
cba, não pode .por tal fundamento ao~u.llar· a hypotheca, que ..obri-
1' os proprios qoe. ~ contrahiram. 

Cõme pelo.sysleoia adop&ado é, da essseocia do principio.da pq,. 
MiCidade, qu.e o direito só prefere a terceiros depois d'.ioscripto, 
cumpre àveriguar, ae será oulkl a inscripção requerida deoLro do 
pruo estabelecido · para a nollidade da constituição das hypothe
Clll. 

.linda que- o efreito da pref.crencia tiÓ· veqa da inscrip'1o, toda
-.ia ba lima diff«ença muito seuivel entre a ioscripção e. a consti
tuição das hypolbecas, e em quanto é justo e nalural suspeitar d4J 
.fraude os actos combinados eotre.1· credores e devedor proximo da 
-epOcu,- em que a falleocia e8'á imminenle, quando ~a constituiru 
'li'esses actos tai resultar um direito hypolhecario, •ue, dando- pre;. 
ferencia 11•uns, prejudica !)S outros e dimioue a massa commum, nit 
ae pode estender igWllmente a t1uspeita a um acto, que, aióda que 
·dá efl'eito, contudo não cria, antes só conserva um: direi&~ preuis
tell&e, 011 anteriormente creado: ·annullar pois a inscripção como J. 
~ituição ·Tfluntaria das hypothecas, seria rigor excessivo e .levar 
muito longe a protecção á massa dos credc.rta, fazen~ Yieleneia á 
-razio e sacrifioaDdo lujastamenle os interesses, que devem aer pro-
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&egidoa t.om bypoth~ e prefereada, a unlà perlendida rraade, p• 
sível, mas difficil e muito rara. . 

Não se pode tambem dar a estas inscripçaes, feitas em taes epo
cbas, a mesma força e presumpçlo de legalidade, que teem as ou· 
tras devidamente requeridas em circunstancias regulares; força é 
deixa,r contra ellas. algum meio, e considera-l'as mais facilmente an
aullaveis em relação á massa. 

Decreta a lei a nullidade das hypotbecas e actos translatitos, . 
que se constilairem em certa epucha determinada, e unalla por 
comeq11encia a imcri~.ão d'estes no registro respectiYo. ÇVide ln-: 

· trodacção paginas 4t .) Mas é preciso que nlo annulle direitos .pre
existentes, que, inertes em relaçio. a terceiros, e1isdam todavia en· 
tre as partes, e só lhes faltava a sote_..nidade do registro, que 6 um· 
meio estabelecido pela lei para marcar o Jogar de preferencia, . qa 
elevem- occupar entre outros creditos, mas não é meio de criar 011 

uoullar direitos entre as pessoas de qualquer c:Ontracto. 
Ao mesmo tempo, pois, qae são nullas tanto a cooslituiçlo co

mo a inscripção1 'lºe tenham togar dentro do praso marcido, .pw
miue-se ate a1 dia, em que se proferir a sentença da ~1a da 
qoebra, a inscripçlo Cl!)ID presumpçlo de validade de todas as hy· 
potbeta• ligic.imamente adquiridas antes dos ,·inte dias precedentes 
á abertura da fallenda. A inscrlJlt.IO porem é annullavel, q1aodo · 
concorrerem provas ou taes indicios e drcumst.anrias, que penaa· 
dam o julgador t de que o fim de taes inscripçljes alo roi gasantir 
direitos hypotbecarios ligitimos, mas sim prejudicar a massa, favo
recendo qualquer fraude; e quando a lei não estabelece; como de,·e 
fazer, e fez a de Hespa11ha, ama regra permanente, não pode dei· 
nr de dar 8°' julgadores poderes «t;appreciação amplos para aTa
liar e julgar a prova deates factos como qualquer outro geoero de 
provu. Algum indicio todavia se pode indicar, e a lei fraacesa de 
1838 declarou aonallavel a ioscripção, se entre ella e a data da 
conetituição da hypotbera ou privilegio mediáram mais de quinze 
clias, e maia um dia por cada cinco myriametros de distancia eatre 
o togar, onde o . direito foi adquirido, e. aqaelle em que deve fazer. 
se a iDICl'ipçio, porque, partindo da regra geral, de q~ o ioLeree
se indiYidual e o natural desejo de fazer valer os seus direitos le-
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Y8DI cada um a fa1e-l'oi- inscrever, com razão encontra motivo de 
suspeitar d'aqaelles, que, .•em. impedimenlo grave, não promoveram 
a inscriPflO em · tal prase, ·quer o fizessem por negligencia com ra
zio puo.ivel, quer por fraude e coonivencia com o d~fedor, ca~ 
diYeraas, mas que leem um eff'eito similhante, que é illudir tercei
ros, deixando am estado apparente de fortuna ao devedor, quando 
na realidade ha muito estaria em insolvencia, dando-ao validade in
teira ás lnscripções de direitos bypolhecarios muito anteriormente 
adquiridos. 

Finalmente, havendo duvida sobre o valor dos bens, quando se 
tracta da coos&ituição, .rcducção ou conversão das bypothecas, 4eve 
abrir-se registro provisorio e requerer-se a avaliação (Lei ar&igo 
133) que &en logar na forma estabelecida pelos artigos 18 a 10 do 
llt8wameato. · 

Artigo tOG.0 • 

O devedor nlo Gca inhibido pela hypotbeca de poder hypotbe· 
car do -.ovo o preàio, mas n'use caso, realisando-se o pagamento 
de qualquer das dividas, o predio fira bypolhecado u_ reatanws 
Jilo 16 em parte mu na sua totalidade. 

Concorda o artigo 107 n.0 4.0 de Respanha. 
A lei de Hel!IJ8nba foi m&is longe; declarou ou.lia a condicção 

de lio poder bypotbecar, muitas vezes imposta a eligeocias do cre
dor. · Com efeito esta condicção é absolutamente inutil para o pri· 
meiro credor, cujo credito ha de obter pagamento pela ordem da 
sua inscripção, sem que possa ser preferido por qualquer bypothe
ca posterior. Assim é ama condicção onerosa, que carece d'objecto, 
que não dá força ao contracto, e que não deve ter eleito obriga
torio, porque diminue desnecessariamente, sem justiça e sem eipli· .. 
i:açlo possível, o credito territorial, e por parecer, não garJDlÍa, mas 
uma; uigencia exorbi&aote arrancada í sito~ precaria, pa qu.e 
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p6de achar-se 6 proprietario em ·razão de c1rcunstaneias criticas, qn 
muitas vezes se dão. · · 

Desde que o direito de prefcrcncia data exclusivamente da prio
ridade da inscripção, o numero das hypothecas nunca póde influir 
ll'essa preferencia, nem prejudicar os creditos primeiro inscriptos, . 
aos quaes nenhum posterior se póde antepor. A IP.i devia decretar 
expressamente csLa Dtillidade, pàra C\'itar que algoem, consideran
do valida tllt condicção, :.deixe de conceder cmprestimos bypotheca-
1ios a um predio apezar de <>julgar sufficiente para cobrir os en
cargos antigos e o novo credito, porque receia o eft'eito d'essa con
dicção tão inutil como onerosa, que d"csta wrma · obsta ao desen
l'Olvimento do credito predial. 6m que' principalmente a lei devja 
ter cm· vista. Já que este ponto essencial esqueceu ao legislador, 
suppra a jurisprudencia este defeito, julgando invariavelmente nuf.. 
11l a estipulação de tal condicção, sendo tambem muito convenien
te, que no fazer dos contractos os tabelliães exponham ás partes a 
inutilidade· de tal estipulação. 

A segunda parte do lll'tigo é coose.quencia do principio essen
cial á hypotheca, que é abranger ó predio em todas as suas pàrtes. 
principio pela lei acfoptado .e já desenvolvido no commentario . do 
do artigo 91. 

Artigo 107.~ 

O predio commom entre diversos propríefarios olo póde ser hy
pothecado na sua totalidade sem consentimento de ti>dos, mas cada 
uni pôde hype>thecar isoladamente a parte que n'elle tiver., se fôr 
divisinl, e só a respeito d'ella vigora a indiviSihilidade da bypo
tbeea. 

COMMEl'(URIO 

E' esta uma conseqaencia forçada da primeira condicção para 
hypotbtcar, q11e é a c1tpacidade do hypothecante. ·A· capacidade 
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compoem-ae, como se â11St no ·artigo 105, da reunião do direito • 
de rroprledade e da livre disposição dos seus bens na pesaoa, que 
ae •jeil& á hypotheca. 

CAPITULO IV 

Artigo tos.• 

A. hypolheca de que faz me11ção o artigo 1 O t. 0 , n. 0 t. 0 é con1-
1itaida. pela nomeação do (unccionario, segundo a fórma es&abele· 
ada nas leis fiscaes. . . 

1 uuico. Esta bypotheca póde ser substituida por deposito cnt 
dinheiro ou em litulos, como será declarado no decreto regula
meatar. 

Ãrtigo ~109.0 

'Qaando oi~ houver d'eposlto Dem bens designados para scgu
nnça da fazenda, poderá a byp0tbeca a favor da mesma ser re
gistrada em q9aesquer bens immoveis do respoosavel, ·salvo a este 
sempre o direito de requerer que ella seja reduzida aos justos li· 
mi~es nos termos do artigo toi.0 

COUEl"T.UIO 

Veja-se o artigo 1O1 numero 1. 

Artigo 11O.0 

A. by.potheca a favor do menor &- demais pessoas mencionadas 
no n. 0 t.0 do artigo ·tot.0 é constituída pela nom~o do tutor, 
Cll'ador ou administrador. . · 
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Artigc> t U.ct 

Verificada a nomeação de que tracta o artigo antecedente, o 
conselho de familia, tendo em vista a importancia dos moveis e ~ 
rendimentos que o nomeado houver de receber, e podér accama
lar até ao fim da tutella ou administração, fixará o valor da hypo
theca que ha de ficar onerando os bens do tutor, curador ou admi
nistrador, designará ós imruoveis sobre que-deve ser registrada, e 
fixará o praso rasoavel dentro do qual se ha .d~ fazdr o registro. 

Esta deliberação do conselho será sempre mot.ivada. 
§ unico. Na hypothese d'cste artigo e em todos os casos em 

que, segundo a lei, não deve ser nomeado conselho de familia, as . 
attribuições d'elle poderão ser exercidas pelo respectivo juiz de di· 
reito, com audiencia do curadcr geral. 

Artigo 1U.0 

Quando o tutor, o curador ou ~ · administrador entenderem que 
ha excesso no valor fixado para a hypotheca poderio recorrer da 
decisão do conselho de familia, interpondo aggravo de petição ou 
instrumento. 

§ unico. Se o valor .fixado parecer insofficiente, ou se os im
moveis designados não olferecerem· bastante garan&ia, poderio lam
bem recorrer, nos termos deste artigo, o sub-&utor, o curador, quD
quer dos membros do conselho de familia ou parentes do tutel
lado. 

Artigo 113.0 

Depois <!e fixado o valor da hypo'thcca, e não obstante o ag
gravo de qqe tracta o ~rtigo antecedente, o nomeado indicará no 
praso de d~z dias os immo~eis que devem ficar onerados com a 
hypotheca, para garantia dos bens e valores que ha de receber e 
administrar, se o conselho de familia os não tiver indicado, 11a con
. f ormidade do artigo 1 t. t . 0 
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§ unico. No cuo de se ter interposto aggravo · d" -petição 1erá 
feita a indicação dos immoveis em auto ~parado ~. se juutar ao 
processo quando baix.ar. · 

Artigo tU.0 

Se o t.utor, curador. ou administrador não iddicar dentro do pra
so acima mencionado os bens que hão dd ficar hypothecados, ou Oi 

não indicar sutlicientes, o conselho de famiha d~signará ,quantoi'. 
bastem dos que lhe constar que perLencem ao nomeado, e n'elles 
rooahirá a hypvtheca, verificando-se o registro d'ella em qualquer 
conservatoria em cujo districto se acharem situados os bens • 

. Artigo 11 õ.0 

O conselho de familia poderá e&eusar da hypoLheça o tutor, cu
rador ou administrador, todas as vezes que o julgar conveniente, ou 
escusai-o só do ·p1 evio cumprimento das formalidades para se cons
tituir a hypotbeca, ordenando-lhe. que entre desde logo na geren
cia, seguindo-se -Oepois essas formalidades. 

Artigo 116. 0 

Poderá tamb.em o conselho de familia admiLLir uma hypotheca, 
cujo valor seja inferior ao dos moveis e rendimentos a que sr. re~ 

fere o artigo ti t. 0 , se o tutor ou administra~or os não tiver suffi~ 
· cientes; ou poderá conceder-lhe cscu&a nomeando outro para o sulJi-. . 

tituir. 

Artigo 117 .0 

Depois de. designados, na conformidade dos artigos anteceden
tes, os bens sobre que deve recaír a hypothec!l, será intimado o tu
tor, curador ou administrador para -dentro de um praso rasoavel, a 

t6 

o;9;1;zed by Google 

• 



• 

....... Ht .....-

arbitrio do conselho de familia, tendo -em vista as distancias, apre
tentar em "juiz& a competente certidão · de registro • 

.lrtigo HS.0 

Quando o 1lomeado não cumprir'o que determina o artigo ante
cedente, ou não al!egar motivos que o conselho de familia tenha 
como attendiveis, mandará o juiz proceder ex-officio á diligencia do 
registro á eusta do nomeado, e lhe poderá impor uma multa nunca 
inferior a 1 oiooo reis nem superior a 100~000 réis, conforme a 
graridade do caso. 

Artigo 119. 0 

De todas as deliberações t&DJadas pelo conselho de familia, ou 
pelo Juiz, quando fizer as suas vezes, nas diversas hypotheses dos 
artigos ante~edentes, podem os interessados mencionados no artigo 
1tt.0 interper o recurso no mesmo indicado, e pela fórma ahi dc-
darada. · · 

Artigo U0.0 

Interposto o recurso a que se refere o artigo antecedente, o con
selho de familia ou o juiz, deliberando sobre elle, poderá reformar 
a sua decisão ou ratificai-a: no primeiro caso poderá t>ecorrer ez
t>fficio o curador geral; no segundo seguirá seus termos o recurso 
interposto. 

Artigo 1!1.0 

Quando houver mais de tutellado ou administrado: á porportão 
que o tutor ou administrador fôr fazendo a cada um a entrega de 
seus respectivos ben1, e cobrando recibo das contas geraes poderá 
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requerer ao conselho de familia :auctorisaçio para o cancellamenlo 
do registro IÍypothecario, pelo valor correspondente á responsabili-
... 11ue 1ermina. · · 

COllllbTillO 

Veja-se o artigo tot Numero!. 

Artigo lH.0 

A hypotlieca a favor da mulher casada, de que trata o a.0 3.0 

- do artigo 101.º, é constituída pela respectiva escriptura dotai. 

Artigo US.0 

A hypothcca de que trata o artigo antecedente, quándo cowiis.; 
tir em bens expressamente designados para garantia do dote, só 
n'esses mesmos b"ens poderá ser registrada. · 

§ unico. Se por qualquer motivo esta hypotheca se tomar inef-
6caz, tanto a mulher como aquelles que a dotáram poderão reque
rer que a mesma seja reforçada. Na faltà porém 'de designação de 
bens ou de se reforçar a hypotheca, será a mesma .. registrada em 
quaesquer immoveis pertencentes ao marido, salvo o seu direito de 
pedir a redoeção aos justos limites, na fórma acima estabelecida. 

Artigo lH.0 . 

A bypotheca constituida por esr.ripturâ dotai, se a principio ti
ver· sido registrada na totalidade dos bens immoveis do marido, po~ 
derá depois, a requerimento d'este, ser reduzida ás suas· devidas 
proporções, e só registrada em tantos bens quantos butem para ef
fectiva garantia, desonerados todos os outros qqe constituírem o pa
trimooio do marido. .. ' 
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Artigo1H.0 

A renuncia do direito do registro, ou de qualquer OIM> qae 
d'abi provenha, e que a mulher fizer a favor do marido ou de ter
ceiras pessoas sert considerada nulla a todos os respeitos. 

Artigo U6.0 

Para o casamento das menores por contracto dotai não se pas
sará alvará de consentimento sem que, além dos outros documen
tos que fôrem exigidos por lei, o requerimento vá instruído com a 
certidão do registro hypothecario. O escrivão que sem isso o pàisar 
perderá o officio. , 

§ t. 0 Não e permiuido deferir a requerimento para entrega de 
bens na hypothese de casamento de menor, sem que se mostre 
averbado de definitivo o registro provisorio da hypotbeca de que 
faz menção o artigo tH.0 

§ t.0 O tutor que, sem despacho, fizer a mencionada entrega 
de bens ou de rendimentos, responderá por elles como se tal es.&re
sa não houvera feito. 

COllllENTAllC) 

Veja-se o artigo 1 Ot Numero 3. 

Artigo 117.0 

A hypotheca a fuor da viuva, de que trata o n. • 1. 0 do artigo 
191.0 , é consti&uida pelo titulo promissorio dos- alfinetes,arrhas ou · 
apanagios. · 

COMMEN1ARIO 

Veja-se o artigo 101 Numero. 4. 
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Artigo 118.0 

A hypotheca a favor da pessoa que tem direito aos alimentos de 
que trata o n.0 5. 0 do artigo 101.º é constituida pelo titulo d' onde 
resulta a obrigação de os prellar. 

Ila vendo . bens designadamente onerados com essa obrigaçlo so
bre eUes sérá registradit a bypotheca; mas se oio fôreiD deaisnados 
bens. algum;, 011 sé designar a totalidade de um patrimonio, pode
rá a meocionada hypolhec.i ser registrada sobre todos os immoveis 
do devedor, ou .sobre todos os que compozerem a totalidade do pa
trimonio; salvo &empre o direi.lo de pedir a-reducção, nos termos do 
artigo 109. 0 

· COllKINTAllQ 

Veja-se o artigo 101 Numero 5. 

. A.rugo t u. 41 

A hypolheca mencionada nos titulos dos eflabelecimentos de cr~ 
diio predial será registrada 11os bens que ahi r&-em designados. 

COMM!l'fr.AllO 

• 
Veja-se o artigo 101 Numero 6. 

Artigo t 30.6 

A hypothcra mencionada no n.0 7.0 do artigo 101.º é consti~ 
taida pelo iitulo legal da partilha, e será registrada no~ bcna res
pectivos. 
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Veja·M o artigo 101 Numero. 7. 
1. 

Artigo 131. 0 

A. hnto&heca mencioaada nos n.0 • 8.0 e 9.0 do artigo toL• é 
-eoo~itoida pelos respectivos füulos, e será registrada nos bens do 
legado a primeira; e a segunda nos bens immoveis do devedor, com 

·relação aos quaes houverem sido feitas as despezas de ed16caçlo ou 
arroteamento. 

COIO[ENT!RIO 

Veja.se o •rtigo 101 Numeros 8 e.9. 

Artigo t31. 0 

AJ hypothecas voluntarias são conslituidas pelo instrumento do 
contracto respectivo, e bem assim por testamento ou qualquer djs. 
posição inter 11i"ºª• e pódem· só.mente ser registadas nos· bens que 
esses titulos cspecillcadamente désignarem, ou em quaesquer immo
veis do devedor~ testador, QU doador na .falta de designação; salvo 
o direito de redoeção, conforme o artigo 109. • 

COIOIENTABIO 

VejHe o artigo i05. 

Artigo 133.0 

Quando sa ofrerecer duvida ácerca do valor dos bens para cons
tituir a hypotbeca, poderá ter Jogar a avalia~ão previa dos mesmOI . 
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pela róm1a qôe será designada no decreto regnlameotar; mas eaa 
avaliação não poderá ser requerida sem que se mostre feito o re
sis&ro proYitorio da bypo&beca a que pertence. 

COIUIENTAllO 

Todas as vezes que, trala~do-se da conslitui~ão, redoeção ou 
.conversão de hypothecas, legaes ou voluntarias, houver duvida so
br6 o valor dos bens, em que a hypotheca tem de recabir, abre-se 
registro provisorio na forma dv artigo õ3 numero f ,e recorre-se 
ao juiz para ter logar a avaliação dos bens. füita tem logar pela 
forma estabelecida no RegulameJúo artigos 18, .19 e to. 

CAPITULO V 

Da exoaera~o das hypotheeu 

Artigo f 34. 0 

A.quelle que tiver de novo adquirido um predio hypot!iecado, 
e quizer conseguir a exoneração ou expurgação da hypotbec~ 011. 

bypothecas, o poderá conseguir •. 
1.0 Paga11do integralmoate aos credores bypothecaús as divi

~as a qúe o mencionado predio estiver hypotbecado. 
~.º Entrando no deposito com a quantia que tiver dado pelo 

predio, se a adquisição d'elle tiver sido feita cm hasta publica; 
3.º Declarando em juizo que está prompto a entregar aos cre

dores, para pagamento de suas dividas, até á quantia que deu pelo 
pred!o; ou aquella em que o estima, quando a acquisição d'elle não 
tiver sido feita por titulo oneroso; 

i.0 Requerendo que o predio seja posto em praça, para entre
gar aos credores até a maior quantia que se off erecer por elle. 
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COJOIBNTAIÍ10 l : .· 

t!ucordam 111 al'ligo1 1181 a 11 tHS de .França1 109 a 1tt da 
Belgica. . 

Figura-se o caso, era que um terceiro adquire um predio no 
qual estãÓ conslituidos direitos hypothecarios, e tracta-se de dar ao 
noro adquirente um meio, em virtude do qual possa pagar com se
gurança o preço·, livrando os bens adquiridos da acção hypotheca
ria doa credores do vendedor. O novo adquirente nunca pode ser 
considerado cofr10 devedor ·sujeito a qualq,11er obrigação pessoal, 
pois esta é exclusivam·ente do devedor directo ou primitivo, e a uni
ca conclusão possivel da acção hypothecaria contra terceiros é a ex
propriação da coisa hypothccada, e se o terceiro paga, ó por um ac&o 
da sua vontade .como meio d'evitar a expropriação. 

Quatro meios offcrece o artigo para que o ·novo adquirente 
possa evitar a expropriação, expurgando o predio adquirido das 
hypC1thecas sobre elle inscriptas. A expurgação comprchende as hy
pothecas de toda a especie.- (l\eg. artigo t9í.) E' preciso que a 
acquisição se tenha verificado por titulo não sujeito a condicção 
s"spensiva ou resolutiva. (Ueg. art. 195.) 

O novo possuidor sollicitar~ do col)servador certidão, em que 
este declare á vist.a dos índices rea'. e pessoal e dos livros de re
gi~tro, quaes sãQ os credores bypothecarios . inscriptos sobre o mes
mo predio, • coq1 essa certidão requererá ao juiz de direito da co
marca, onde fôr situ11do o predio, declarando qual prefore dos lll(ios 
faciJltados par11 a exoneração, e concluindo por pedir que os cre
dores constantes da referida certidão sejam citados para .virem a 
Juízo receber a parte, que lhes pertencer do valor do predio. (Reg. 
artigos 196 e 197). 

Distribuido o requerimento, faz-so a citação pessoalme11te, ou 
por editos de tdnta dias quando o domicilio não fôr conheddo em 
Juízo, e, ac<'usada a citação, arsignam-se duas audicncias aos cre
dores para receberem a sua parte, ou requererem o que f«)r a bem 
da sua justiça. (Reg. art. 19i,) · 

Por pagamento integral entende-se a solução do pri~cipal e de 
todos os arcessorios legaes, que são juros, despezas e custas. Se 
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o ?ator realisado do prcdio ebegar para pagamt?nto · de todos os 
eredores; faz-se o pegamento ao cartorio ·do escri,io, lammdo-se· 
nos autós termo de entrega, 011 por mandado ou precatorio, quan
do haja precedido deposito. o predio será julgado livre e' exonc
nerado, e dar-se-lhe-ha baixa no livro respectivo. (Regulamento ar
tigo t99.) 

Se o novo possuidor prereriu o segundo meio, n'este caso o 
preço obtido em hasta publica representa o verdadeiro valor do 
predio, para o fim de n'elle epcontrarem realisação os direitos hy
pothecarios inscriptos, e ror isso, não' chegando para integral pa
gamento, serão exercidos os direitos dos interessados sobre o va-
1or depositado, e o predio será julgado livre e exonerado, àeguin
do-se depoi11 os termos legaes do processo de concurso, mas cm 
acto continuo e sem dependencia de no,·as citações aos credores 
inscriptos. (Reg. art. !00.) 

Se prefere o terceiro meio, entende-se fixado o valor, ~e os 
credores se éontormam com ns declarações do possuidor, ou se o 
predio ji foi ~ praça, quando elles, não se conformando, usaram 
da raculdade que lhes concede o artigo 138 da lei. (Regulamento 
artigo !01.) • 

Se prefere o quarto melo, irá o predio á praça ·independentemen
ie d'avaliaçlo, podendo o novo p()ssuidor remir no praso de tres 
dias, depositando a importancia do maior lanço. (Reg. artigo !O!.) 
Este ultimo meio dá ao novo adquirente o direito d'oft'erecer aos 
credores a garantia, que elles podem exigir, libertando.se quando 
queira da iacerteza~ em que o deixa a possibilidáile de tal exigen~ 
eia. A arremataÇã1> em .basta publica garante ao predio hypothe<'a· 
do o seu mâtor nlor, e aos rredorcs pagamento pleno até a con
correncia d'esse nlor. O aovo possuidor póde remir. · 

Todos estes meios de libertar o adquirente de boa fé, que exe
cuta lealmente os seH contractos, que paga ou . offerece pagar o 
preço integral da s11a acquisição, além de beneficio e justa recoa.
pensa, são 11ma necessidade diante do fim das reformas hypothecarias P 

E' preciso liarmonisar a garantia e realisaçã o de todos os direito1 
ligitimamente adquiridos com a certeza da propriedade e de que~ 
é. o seu verdadeiro dono, que a póde onerar ou transferir sem re· 
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· «io defutnras eventaalidades. E' peis iadispeunel, 'Ili• ~ '~"º 
adqtúrente tenha, cumpridas as formalidades bastaates para a. pran
\ia e realit;~ção dos direitos inscriptos, meio SQ8Uro de saber que a 
propriedade é sua, que a inscripção da sua acquisição prefere a lO:
.dos os direitos não inscriptos, e que transmitte essa preferencia ás 
obrigações reacs, que constitua, e sejam devidamente inscriptai:. · 

Se o novo adquirente não emprega os meios de expurgação, os 
credores bypotbecarios podem usar da acção comp~tente, concluin
d~ logo pela expropriação forçada, quo é a conclusão final e ver
dadeira da acção bypotbecaria. 

Artigo 13a.0 

Em qualquer das hypothescs do artigo antecedente, o novo pos
suidor do prcdio mandará citar todos os credores hypothecarios que 
constarem da certidão do respectivo conservador, para que venham 
a juizo levantar a parte do preço qu~ lhes pertencer, como será in
dicado no decreto regulamentar, julgando-se a final o. predi_o. livre 
e exonerado da .hypotbeca ou hypotbecas a que se achava sujeito. 

Artigo 136.0 

A citação de que tracta o artigo antecedente será feita nos ler
mos da lei aos credores cuja residencia for conhecida em juizo, e 
será feita por editos, com o praso de trinta dias, a todos aquelles 

. que não tiverem domicilio certo. 

QOMJIENTARJO 

E' indispensavel, que tÕdos os credores inscriplos tenham co
nhecimento da pcrtenção do novo possuidor, que quer libertar o 

• predio, pagando-lhes os seus creditos; por isso a lei prescrere a 
obrigação de os fazer citar. A citação verifica-se. como fica já ex
posto, pela fórma determinada nos artigos 196 a 198 do Regula
mento. 
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Artigo 137. o 

Consistindo a obrigação garantida por hypothecà em preataçõ~ 
periodicas, não sen·do d'aquellas que constituem onus real na pro
·prieclade, open.ae a exoneração pelo d~posito de um capitltl cor
respondente a essas prestações, feito em moeda metalica, fundos· 
pablícos ou de bancos legalmente constituidos. ,, 

1 t.0 O capital depositado reverterá em proveito do depositan-
te ou de quem o representar, uma vez exililcta por qualquer mo-
do a obrigação que o motivou. 

§ !.º Durante o tempo do deposito o credor receberá os juros 
ou dividendos dos titulos depositados, cuja escolha fica dependen
te da vontade do depoAítante, garantindo elle ao credor um juro 
legal. 

C:OmNTWO 

Sendo a obrigação só exigivel nos pnsos de vencimento, a di
vida começa, findo o praso, e antes d'isso o deYedor não deve n~m 
póde ser obrigado a pagar o que está sujeito a resolução, extioc
ção ou outra condicção futura, que faça cessar a obrigação. Nada 
mais justo que permittir a exoneração pelo deeosito de dinheiro, 
fundos publicos ou de bancos legalmente constituidos, que · possam 
solver as prestações periodicas, revertendo· ao depositante finda a 
obrigação, e sendo os rendimentos recebidos pelo credor, se o de
vedor nilo quizer garantir um juro legal. Para .estes depositos os 
titulos de fudos publicos ou de bancQs devem ser computados pe
lo yalor do mercado, com a diminuição da quinta parte, á similhao 
ça do que determina .o artigc H § 5. 0 do regulamento. · 

Na lei acham-se as palavras juro legal em vez de 5 por 100, 
que o projecto continha: deve entender-se o juro estipulado, quan
, do por lei não seja probibido. 

Artigo 138.0 . 

QWllldo ~ novo possuidor se não quizer obrigar á satisfação in-

.. 
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tegral de todos os encargos qo<i _oootaab o predio recentemente ad
quirido, nem tiver posto em pratica algum dos meios indicados no 
artigo 13' para expurgar a hypotheca; ou quando se obtigar só até 
á concorrencia do preço que dou pelo referido predio, se se r8eo; 
nhecer que esse preço é inferior á imp:ortancia dos onus .e· divi~ 
que sobre elles pesam, qualquer dos interessados tem_ direito a re
querer que o predio ~eja posto em basta publica à- 6in de ser a~ 

· rematado pel.> maior preço que se poder obter sobre aquelle que o 
novo possuidor tiver dado por elle, ou em que o estimar. 

Artigo 139.0 

Quando, na hypolbesc · do artigo antecedente, o valor de que ahi 
se trata não fôr coberto em praça, os direitos dos interessados s~ 
rão exercidos sobre esse mesmo valor; salva a acção contra o de
vedor originario pelo que ficar restàndo. 

Qaanto á parte de que não fôrem embolsados pelo producto da 
hypotheca serão efles considerados como credores cbirographarios. · 

COVVENTARIO 

A offcrta do novo proprietario, que pertende a eitpurgação, pó 
de ser suffiriente ou insufficiente; se a somma offerecida não é in-
ferior á importam·ia total dos creditos inscriptos, 011 se,. sendo in
ferior, é a representação do verdadeiro valor estig;iativo, os cred~ 
res devem julgar a olTerta suffiriente, porque nada teein a espe
rar de q1111lq11ar tentatim para obter outro valor. Hoje, abandona
do o direito romano que só ao credor primeiro classificado dava o 
direito de fazer vqnder a coisa hypothecada, concedendo aos oulros 
"apenas o j11s olferendi, que consistia em pagar ao primeiro para 
occupar ct seu lo~ar e succcder no seu direito, hoje o primeiro co- . 
mo o ultimo dos credores inscriptos podem exigir a venda judicial 
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da coisa hype>thecada, e esse direito essencial á hypolbQCa, Dilo ea
&á subordinado ·a considera~ão alguma, q11e. nilo. seja a fór11a do 
processo, que llae regula os . meios d' execução, ficando d' estaJórma se
guros todos os credores d'obter o seu pagamento pelo maior preÇo . 
da coisa hypotbecada, preço cuja ele1aç«o podeín disputar em bas
ta publica, quando seja insufficiente. Esta é uma das maiores ga
rantias das dividas·b7potbecarias, pois dá aos credores o direito de 
evitar todos os actos clandestioos e frauduJen&os, que o devedor 
podesse tentar para diminuir o -preço da coisa hypothecad1t, o que 
sem duvida teria l<>gar,.. se o devedor pod~e livremente vender 
pelo preço que lhe aEradasse, sem qne os credores podessem vi
giar a alienação e pedir qne o preço fosse augmentado, tornando-
se elles mesmos compradores. · 

Assim. se o novo po~uidor se não quizer. obrigar á. satisfação in
tegral de todos os encargos, se nio practicár algtJm dos meios d'cx
purgação, ou quando se obrigar só ate a concorrencia do preço, sen
do este inferior á importancia das dividas e onus, que pesam sobre 
o predio, qualquer dos interessados pode 11equerer que o )redio seja 
posto etn hasta publica. · 

A mesma d'outrina se encontra nos artigos !03 e !Oi do Re
gulamento, accrescentando-se, que, se o novo possuidor, tendo fei
to ci~r os credores para a expurgação, não fizer accusar as respe
ctivas citações, ou se, tendo-as feito accusar na audicncia compe
teµte, não proseguir ale á terceira seguinte nos termos regulares 
da mesma eipurgação, qua!quer interessado tem o direito de re
querei' a arrematação em basta publica· 

Arrematado o predio, e posto cm deposito o producto da arre
matação, sobre elle exercerão os credores os seus direitos, prece
dendo ao levantamento a graduação dos credores e despacho do juiz, 
aiteodidos os direitos de prcíereocia ou os de rateio, em acto con
tinuo, sem depeildencia ~e novas citações aos credores inscriptos. 
(Reg. art. !05) 

A disposição do artigo· 139 .é terminante e c~ra; se a arremata
ção em hasta publica não cobre o preço Qfi'erecido, julga-se ser es
te o. verd~iro e a exacta representação dn propriedade, e ~obre 
esse preço se exerce o respectivo concu.rso; j1dga~~Q-l!~, a ·proprio-
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dadc liTJ'o e exQDerada, e salva a acção contra o devedor diredo, 
a que a lei impropriamente chama originario, pelo reSto Dio em· 
bolsado que se considerará como credito chirographario. 

Artigo U0.0 

Ainda que o credor que tiver requerido a arrematação do pre
dio venha depois a desistir d'ella, não deixará por isso a mesma U'· 

rematação de progredir nos seus termos regulares, quando algum 
dos otatros credores se oppozer á desistencia. 

Artigo Ut.º . 

O direito dos crecior83 qoe,tendo sido citados, não vierem ajui
zo, será julgado á revelia, e depositada a somma que lhes &Gear em 
virtude da sentença. 

Artigo tU.0 

Quando porém a referida somma não fôr bastante para paga
mento integral de capital e juros devidos conse"am sempre como 
credores cbirographarios relativamente á importancia não paga, &odo 
o seu dirello contra o devedor. 

Artigo U3.0 

Realisatlo que seja o pagamento dos credores que tiverem acu
dido a juizo, e realisado lambem o deposito com relação aos que 
deixaram de comparecer, será o predio julgado livre e exonerado 
da hypotheca, e se lhe dará baixa no competente livro do registro. 

• OOIDIBlfTABIO 

E' clara a materia destes.artigos. O artigo U.t está repetido no 
artigo tOG do l\egalamemo. 
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ArCgo 1U.0 

1 seaten~ porém aunca -será proferida sem qaé se mostro que · 
f ôram citados todos os c~edores constantes da certidão do conser· 
ndor. 

Artigo H5.0 

O credor que, tendo o seu credito registrado, deixar por qual· 
quer motiTo de ser incluído na certidão do conservador, ou sendo 
incluído deixar de ser citado, não perderá os seus direitos como 
credor h_ypothecario, qualquer que tenha sido a sentença proferida 
em relação aos outros credores. 

COJUIEl'ITillO 

E' de necessidade, que os credores tenham conhecimento . da 
~udan~ dos seus creditos, e por isso, quando os nova$ possuidores 
pertendem a expurgação, pertence-lhes promover a citação d'aquel· 
les, e sem que sejam citados todos os que constam da certidão do 
conservador, não será proferida senten~. · 

O artigo 145, repetido no artigo !07 do Regulamento, é de to
da a justiça, porque os elTeitos partem da inscripção e dur.am tan· 
to como ella: emquanto pois a inscripção permanece aberta e pa
tente no respectivo livro do registro, embora não tenha si•o men
cionada n'uma certidão, não podem recusar-se-lhe os ligitiittos eO'ei
tos. Do interesse dos credores é exercer vigilancia e fiscalisação so
bre o cumprimento d'estas disposições, cuja omissão, alem d'isso, in
volve grande responsabilidade do empregado, que a practicár. 

A lei não estabeleceu providencias especiaes para a expurgação 
da:; bypothecas legaes, que são comprebcndidas na exporgntft<i ·pela 
expressa disposi~ão do artigo 1 \).l ·do Regulamento. Este manda ci
tar os credores e interessados, ou quem ligitimauicnte os represen
tar, assistindo sempre o ministerio ptiblico, quando não Mr parte 
principal; nas dos tutores e curadores serão citados os sub-tutores e 
sub-curadores, e o curador geral r~~ctivo; nas dos dotes feiaos· 
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por terceiras pes!loas, serão rambem citados os dotadores. Arrema
tado o predio, ou verificád'5 o seo valor, será a parte correspondea
te Í· hypotbeca legal depositada e convertida a .sua.imponancia em 
titulos de divida fundada-, anrbando nelles o encargo, e · utrcgan
do-se depois d'averbados ao depositante; a· conversão será legalila
da com as respectivas certidões do preço corrente doflitulos. (Reg. 
art. !08.) 
· Realisado o pagamento, ou o deposito, será o predio julgado li
vre e exonerado, e com a certidão 'da· sentença, que assim o jul
gar, poderá o novo possuidor sollicitar do conservador competente 
o cancellamenlo dos respectivos registros. (Regulamento arlip 
109 e ttO.) 

TITULO V 

Da extlne,io dos prldleglos . e laJpetlaeeu 

Artigo 146.0 

Os privilegios e hypothecas extinguem-se: 
1. 0 Pela extincção da obrigação principal; 
t.0 Pela renuncia do credor; • 
s.0 Por eft'eito de sentença passada em julgado; 

· l. º· Pela expurgação; 
5. 0 Pela prescripção. 

COMMINTABIO 

Concordam os artigos U 8 t de França; t 08 da Belgica; 
Verifica.se a exlincção dos privilegios e hypothecas, quando a 

garaptia bypothecaria cessou, isto é, quando o credor, a quem era 
concedida, perdeu tanto o direito de seguir a coisa, como o direito 
de preferencia sobre o seu preço em relação aos credores hypolhe
carios ou privilegiados sobre o mesmo immovel. A extincção pode 
verificar-se, segundo o artigo, por cinco causas difl'erentes. 
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A .prirneirà é pela extincçlo fia obrigação principal, e conrrazlo 
é es&e o primefro IDl)do d'op~rar a extincção, porque, sendo a hy
poaheca uma óbrittação accessoria ou subsidiaria para con6rinar e ga- · 
ranlir a promessa e· obrigação do devedor, o accessorio ha de ·'extin• 
guir-se com o principal e não póde sobre,.iver-lhe. O objecto /da 
garantia cessou, e não póde comprehender-se ~m direito :fem obje
clo. A extincção da obrigação opera-se pelo pagamento, conside• 
rado n4o unicamente como entrega de dinheiro para solver · uma 
divida,_ mas em sentido mais amplo: reputa-se pagamento a aolutio 
-obligationis, a libertação do vinculo pelo cumprimento da obrigá• 
ção, um faclo qualquer que suppra o pagamento, e que lenha ·por 
consequencia os mesmos elfeitos. A novação, a renuncia da dividli, 
a compensarão~ n conrus~o. a perda da coisa obrigada, a nullidade, 
a rescisão, o effeilo d'uma fcondicção resolutiva, e lodos os meios 

· em virtude dos 4uaes póde legalmente extinguir-se uma obrigação 
principal,· podem extinguir a garantia acces90ria, hypotbeca ou 
privilegio, contanto que essa extincção seja. total e definiti'oa. To
tal, porque, não o sendo, vigóra o principio já reconhecido da in
divisibilidade da hypotheca; ·dando-se ainda excepções, quando nos 
meios d'extinêção se substituem ou estipulam condicções,' que dei
iam livre a existencia dos accessorios, como é o caso de pagamen
to com subrogação, novação com reserva expressa, ou compensaçã'o 
nos cwios em que a justa ignorancia pór direito auctorisa excepções: 
tl1finitif1a, porque se a evicção, annullando a novação, faz reviver 
a obrigação principal primitiva, renascem ao mesmo tempo às obri
gações acc~rias e subsidiarias, por isso ~esmo que este genero 
de pagamento involve uma condicção essencial para extinguir, que 
é a condicção da sua subsistencia, operando só uma extincção con
dicional, que cessa, logo que a condicr.ão se não veri6ca. Porém 
quanto ao direito bypothecario, que ·assim revive, deve observaMe; 
se a sua inscripção no registro foi, .ou não; cancellada; se não foi 

• cancellada, cinserva todos . os !?CUS eft'eitos, como se nunca tivera 
cessado, _!>Orqoe os terceiros que contrataram, tiveram conhecimen
to da sua existencia, revelada pelo registro; se foi cancellada, o di
reito ha de ter nova inscripção, que lhe dará o mesmo logar que 
tinha primitivamente em relação a todos os credores inscriptos an-

11 
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1# do ctmúllMMftto, mas que, em relaçlo aos inscriptos posterior
mente, só dará preferencia depois da segunda inscripção, porque da 
essencie do principio adoptado é, que os direitos de terceiros nn
ca sejam prejudicados por direitos não inscriptos ou já cancellados 
ao momento. da sua inscripção. . 

A seguada causa d•extincção é a renuncia do credor; esta . re
nuncia entende-se ser da garaatia accessoria e não da obrigação 
principal; porque esta segunda fica comprehendida na primeira cau
sa como extinctiva da obrisaçlo priocipal. Fuoda·se no principio de 
que cada um póde dispor livremente dos direitos, que lho perten
Gem~ o é um acl6 essencialmente unilateral, que a unica lODu.de 
do reaunciante basta para c~etar, tendo capacidade legal pen 
o fazer, porque direito nenhum póde ser cedido ou transferido sem 

· o requisito eseeacial da capacidade legal d'aquelle que o cede oa 
sraosCere, e pQr isso só aquelles que por lei podem dispor livre
mente dos direitos pri ncipaes, a cuja segurança a obrigação acces
soria é ligada, podem abandonar oo renunciar os privilegios e hy· 
po&hecas. A reDWlCia póde ser expressa ou taCita, mas é sempre 

· 1aecesaario, que a intenção de renunciar á bypotheca se maalf este, 
d'uma maneira cerLa e oio equivoca, do acto ou facto que se op
poem ao credor, pois não é licito presumir facilmente, qoe qual.. 
flOOr abdica elos seus direitos: é preciso pois, qoe censto por doca
metl~ authentico, ou que resulte de certos actos ou ractos, deli quaes 
é consequencia forçada. O consentimento 4o credor na nnda ou 
alieoaçlo do immovel hypothecado induz renuncia tacita, porqu~ 
llio havendo para a validade de taes contractos necessidade de coai
&entimeate, presume-se que este só pqde ser pedido e dado pan 
induzir remmc1a do credor á sua garantia: é preciso porém, que a 
intervenção do credor no contracto Qio tenha tido, 011 nlo possa 
attribuir-se a outra caasa, pois nesse caso não deve julgar-se o 
abandono d' essas garantias. Se o consentimento do credor é para · 
ama nova hypotheca, induz renuoeia da prioridade, a cedencia é só • • do togar que primeiro occupava< A renuneia tacita não póde ter 
efeito 4e fa1er caacellar a inscripção, mas só ser motiYO para se 
julgar. a renuncia. · 

A terceira cauaa é a sentença passada em julgado. Quando em 
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cxecuçio d'uma sentença judicial se redaz ou se cancella uma ina. 
cripção, o immovel é libertado total ou parcialmente em proporção 
com a reducção concedida. l'tole-se, que nas hypolhecas, aeódo per· 
mitlido requerer o reforço. pode seoipre abrir-se uma ioscripção no
va, cujo eft'eilo se conla desde a sua 4ala. 

A. quarta causa d' exlincção é a expurgação, mas esta difere dai 
outras cauaas, nas quaes a exlincÇão é absohua e compreheosin 
dos dois altribulos das hypolhecas e privilcgios sobre os immoveis, 
que sio os direitos de seguir a coisa e de pref erencia sobre o pr~ 
ço, em quanto que a expurgaçio só lib~rta o prtdio, mas deixa sub
si8'ir o direito de prefereacia sobre o seu preço, direito que só m-
mina pelo pagamenlo eft'ectivo ou pela consignação do preço. Ainda 
.que o pagamento ou o deposito são coqdicções essenciaes da ex
purgação, toda vi.a são parles distinctas; . a extine.ção do direito de 
preferenda resulla do cumprimento d'uma ou d'outra d'estas con-
dicções. . 

Finalmente a 11llima causa d' e~lincção é a prescripção; esta pres
cripção refere-se só i segurança hypolhecaria e aô privilegio, e res
peita á garantia accessoria. Aqui é necessario rep~llir as tradicções 
do direito romano, (Lti 7 COd. u Prf.Utript.,) segunM o qual a 
acção bypothecaria sobrevivia â preseripção da acção pessoal por 
dez annos nas bypothecas convencibriaes; o rigor dos priocipios exi
ge q11e o accessorio desappareça com o principal. Este princip•o 
acba-se estabelecido no numero 1. 0 do artigo, quando declára que 
a extincção da obrigação principal involvo a extincçio do direito 
hypotbecario, e iwim se o credito prescreve dentro de seis mezes, 
um, cinco, dez ou irinta annos, ~privilegio 011 hypotbeea expira oo 
mesmo praso. . 

A falla d'uma disposição e:xpressa 5obre a p~escripçio nlo é dos 
menores defeitos d'esta lei. Em quanto 11mareforma terminante'não 
poem termo a disputas por não deixar logar a dulidu, qaes&iona-se 
com mais ou menos fundamento se a acção pessoal existe ainda de
pois d'extincla a obrigação, a que servia de garantia, não sendo a 
acção bypolhecaria accessoria da p~oal, mas existindo por si ~es
ma, com aatureza di[erente, e não podendo, como acçio real, de
pender da peSioal • .A. acção bypoiliecaria, seguodo a Ordenapo, 

••• 
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prescreve per 1 O annos entre presentes e !O entre aus~ntes, de- . 
pois que a coisa hypothecada é possuída por terceiro com titulo e 
boa fé,· e por 30 annos, quando não haja titulo; e, estando a coisa 
em poder do devedor, ou de seu herdeíre ou de algum outro cre
dor, a que depois fosse apenhada, possuindo-a em virtude do ape
nhamento, pôde ser feita a demanda até vinte annos entre presen
tes, e .quarenta entre ausentes, contados do dia em que a obriga
ção fôr feita em diante: é preciso ainda, que não haja má fé, por
quê, huendo-a, não prescreve em tempo algum . .. 

E' de primeira intuição a incerteza, que de taes disposições re-
sulta, incerteza que continuará emqranto a falta d'uma reforma 
terrniflante deixar togar a pugnar e julgar) segundo a opinião dos ju
risconsultos. Este ponto é um dos mais essenciaes, principalmente 
quando do registro da posse se espera pelos eft'eitos da prescripção 
a melhor titutação de toda a propriedade, e a certeza, que, como 
tantas vezes fica dito, é o fim d' estas_ reformas, e o fundamento io
dispensavel para o estabelecime9to do credito ptedial. 

Em Hespanha leterminou-se expressamente para a prescripção 
o lapso de vinte .annos, contados desde o dia em que o -direito pó
de exercer-se, e exigir-se o cumprimento da, obrigação, porque sen
do esse o tempo marcàdo para a prescripção _das acções pessoaes, 
a que a hypotheca serve de garantia, deve considerar-se extincta 
a garantia, quando cessa a divida, que lhe deu causa. 

Em França, se o predio hypothecado está em poder do proprio 
devedor, a extincç-ão da hypotheca ou privilegio coincide, como na_ 
Belgica, com a prescrípção do credito de que é garantia accesso
ria, e extingue-se a acção hypothecaria ao mesmo tempo que a 
pessoal. D'esta fórma a hypotheca legal do menor tem a mesma 
duração que a acção de contas da tutclla, e é sujeita á mesma pres
cripção, porque a acção pessoal e a hypotheearia vivem vida com
mum, e a interrupção da prescripção d' esta depende da interrupção 
da d'aquella, sem-que o éredor tenha a.practicar acto algum distin
cto ou diverso, porque conservar a divida é conservar o direito hy
pothecario, que d'ella é sesurança e accessorio: porém, se o pre
dio está na posse d'um terceiro, além d'aproveitar a este a pres
cripção resultante da prescripção da obrigação principal, o Codigo 
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Prancez estacelece aio4a ·uma prescripção esp'ecial, inteinmente 
indevendente da obrigação . principal, que, dcisando es&a intacta; · 
abrange só os privilegios e bypothecas, e é adquirida pelo terceiro 
pelo lapso marcado para a prescripção acquisitiva da propriedade, 
contado desde o dia da transcripção do titulo no re6istro do cQn
servador: esta segunda prescripção liberta o predio das hypothecas 
inscriptas~ que a ninguem é licito ignorar, dentro d'am prasb ás 
vezet1. muito breve, · sendo as.5im inconciliavel e contraria ao prin· 
ci,pio da publicidade; por !sso com razão se propoz a sua suppres
são no projecto de reforma hypotbecaria em 1850, Yotando a As
sen'lblêa legislativa de França cm primeira e segunda leitura uma , 
disposição, segundo a qual a hypotheca não era susceptivel de pres
cripção, independentemente da prescripção da obrigação principal, 
o que é sem duvida ·alguma a disposição mais conveniente e mais 
conforme com os bons princípios. A lei da Delgica não íoi tão lon
ge, e contentou-se com tornar mais longo o praso, determinando· 
que o terceiro possuidor não prescreve os direitos bypotbecarios 
inSt:riptos sobre o seu immovel senão pela prescripção mais longa 
dos direitos i!llmoveis, que é a de trinta annos. 

A nossa lei preencheria todas as necessid~des d' este ponto im
portantiss:mo, se, como era d'esperar, determinasse expressamente, 
que a prescripção das bypothecas e privilegios immobiliaríos se ve
ri6ea $empre e á proporção da prescripção da -ob.rigação principal, 
marcando para esta, como em Hespanha, um praso fixo • a manei
ra de o contar. 

A pr.escripção sé se interrompe .por actos levados ao conheci
mento das pei;soas, a quem se quer impedir a prestripção. A ins· 
cripção do credor não a interrompe, porque se presume feita se~ 
conhecimento do devedor. 

Finalmente a condicção. essencial e indispensavel, adoptado o 
principio da publicidade, é, que a prescripção nunca prejudica a 
terceiros, nào estando inscripto o titulo, em qnc se ronda. 

Artigo U7.0 

A ex.tincção das hypothecas só começa a ter eff eito depois de ser 
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nerbada no competente registro;e só poderá ser. attendida em juízo 
quando fôr apresentada a certidão de averbamento. 

COMMEl'CTARIO 

E' consequencia necessaria do principio da publicidade, de cu
ja essencia é que todas as alterações e modificações dos direitos 
ioscriptos constem do registro, valendo em relação a terceiros uni
camente quando ahi se manifestarem. · 

Artigo H8.0 

Se na epocha do pagamento o credor se não apresentar a re
ceber a divida bypothecaria ou privilegiada, o devedor liberta-se 
pelo deposito judicial da importancia da mesma divida e juros ven
cidos, sendo por cont{l do credor as despezas a que dtu caasa por 
na omissão. 

Artigo 149.0 

O deposito de que trata o artigo antecedente será feito sem· 
pre com a clausula de ser levalltado pela' pessoa a quem de· direi
'!! pertencer. 

Artigo tõ0.0 

A disposição do artigo H8.0 p~de verilicu-se, ainda mesmo 
quando a divtda não fôr de capital, mas sómente de juros vencidos 
e devidos que deixarem de ser pagos na epocha competente, mas 

• os juros accumulados na mão do devedor, seja qual fôr a causa, 
nunca vencem outros juros, salvo estipulação de contrario. 
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Artigo Ht.0 

ls <>b"'ações privilegiadas on bypot.hecarias, estando aujeilas 
• a)pma condicção suspensiva 011 resolutin, serio juJgadu · ew11~ · 

etas segundo as regras de direito civil. 
§ unico. Conforme as mesmas regras, a prescripção 9pera a ex

tinc~o ,das referidas obrigações. 

CODBNTWO 

A disposição,d'estes artigos está em harmonia com as disposi
~ já adoptadas para a expurgação, quando se trata de dar ae 
novo adquirente o meio. de se libertar; agora concede.:ae ao pro
prio devedor igual garantia, e estes arligoa não oaerecem diai
aaWade. , 

TITULO VI 

Do9onureaes 

Artigo 151.0 

Consideram-se onus reaes os seguintes : 
1.0 A. se"idão passiva; 
!.0 O uso; · 
3. 0 O usurructo; 
&. 0 A. habitação; 
ll.0 A. emphyteuse e subemphyteese; 
6.0 O censo ou pensão; 
7·0 O legado; 
8.0 O dote e antichrese; 
t.0 O arrendamento por mais de dez annos, ou por mais de 

trts, ·com adiuiameato de renda. 

• 
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Artigo usa'°· 

. Os <>nus reaes não serio reeoohocidos em ju~tlse1.11 .que: t811ham 
sido registràdos, riem pódem·ser ~postos a:credores;;,roujas,,.bypo. 
thecas tiverem prioridade no .registro.. . · ~ : •· , · · • · · 

; . 

COHMENTABIO 

A propriedade nas suas relações com o proprietario é suscepti
vel de se dividir e de~rtembrar, e por isso soffre varias sob-divi
sões, que sã? outros tantos onus ou encargos reaes, segundo os 
diversos modos porque presta utilidade ao homem.· Assim o direi
to de propriedade se. diz perfeito, quando o dominio de todo.s es
ses desmembramentos está n'um só individuo e oenh11m direito estra
nho embaraça o livre eiercicio de plena pr<ipriedade; e imperreito, 
quando os modos da propriedade prestar utilidade estão divididos 
e cm poder de diversas pessoas. 

Os onus ditrerem muito das obrigações reaes correlativas a cer
tos direitos na coisa, porqne estas, como' a hypotheca, não embara
çam o proprietario do predio sujeito de retirar delle toda a utilida
de, gosando-o como antes da constituição da obrigação hypotheca
ria, emquanto aquelÍes, como desmembramentos da propriedade ou 
utilidade aprovdtáda por outro proprietario, são'um verdadeiro onus 
par;.i 11quelle, que, tendo a detenção do predio, fica privádo d'essa 
utilidade. No primeiro caso, em ·quanto não· procura. a su~ realisa- · 
ção, o direito existe e con~erva-~e só no estado de. ~reit!>; no se
gunllo ha ja a realisaçã·o prartfra, que se traduz na p~rcepção d'uma 
parte da utilidade, que o predio presta. 

Pode muitas vez~s acontecer, que os onus, . absorvendo a. maior. 
parte do ,·ator do predio, subam a uma impórlaneia _tal. q1e o pos
suidor seja o menor senhor do valor que o predio representa. Ja se 
vê, pois, a Aecessiaad•' de serem ·conheeidos, quando ~e precisa de· 
saber o estado d'uma propriedade, e é claro que sem esse· co,heci
mento não pode haver cerLéza, nem saber-se a quem .perte.noc..o va
lor de qualquer predio. Alem d'iSSQ os onus i:ca.~ 1 .~Q susc~tiveia 
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de bypotheca distincta, e a lei tem de garantir a sua realisação, 
embora a regule . 

. Por.jaso sio. ill;ei."- a rei;'ll\~o~ e a sua 'Pf'Bfereflliia em. r~l119ão 
a. ,terceiroa QOntfrse ·, '1• ~ . Jqsci!pçio •. Ficltlil PP~ : ~'pe~e11~ 
d'e11ta fonnalid~de, e,· só depois do cumpr~.ntÔ de~~ a .soa ,ei,j~~ 
tencia é reconhecida e protegida pela lei, quando concorre com di
reitos por outros · adquiridos so~ o mesmo predio, em que assen
tam. Tal é a disposição expressa d'este artigo 153, cujas conse
qu.enoias se en®.nlram estabel~1:idas e e~pressas nos artigos t 6 8 e 
169, correndo grave ri~o de perder os seus direitos aquelle que 
os não fizer· iliserever n? registro. 

A inscripçio 6 ~s de necessidade e de toda a conveniencia. 
(Veja-se a paginas UI> o Titulo do registro.) · 

TITULO VII 

De eoneorso de eredltos prldleglados e 
b)'POtbeearlos e da ordem do seu 

pa1ameato 

CAPITULO I · 

' 
Do eoneorso dos eredores sobre moTea. 

Artigo. 154.0 

· • Os .credores qµe lêem privilegio especial sobre certos e deter
minados moveis preferem aos que têtm privilegio geral sobre Lodos 
os moveis do devedor. 

.Artigo iüõ.0 

As dividas á razenda nacional, provenientes de impostos, têem 
privilegio, . qa~ prefere ao de todos os credores que o.tiverem sobre 
C4r4es :., , ~f~adps: moveis ou. sobre . a. ~n(l!'.alida<le. d' elles, 
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Artigo 166. o 

O credito por despezas de funeral e bonoratios de ·facultativos 
prererê a todos os privilegios sôltre mo,·eis-<iipetiaes ou ger&es, me-
nos ao da rar;enda nacional. · 

Artigo 157.0 

No concurso entre privilegios especiaes sobre moveis da mesma 
classe, a preferencia será ooterminada segundo a ordem por que se 
acham numerados cada um dos creditos nas suas respectivas classes. 

O mesmo se observará no concurso de privilegios . mobiliarios 
geraes entre si. 

Artigo 158:0 

Concorrendo credores, que tenham todos privilegio mobiliario 
especial sobre os mesmos objectos, e tendo lambem a mesma 

numeração, o pagamento será feito rateando-se entre cada um 
d'elles o valor do objecto ou objectos sobre que recairem os privi
lt'giot. 

O mesmo terá logar a respeito de pri.vilegios mobiliarios geraes 
da mesma classe ~ com igual numeração. · 

. 
Ãr.tigo 1H.0 

Em todos os concurso& entre c:redor~s privilegiados, de qualquer 
natnreza que sejam, a prefereneia será sempre exercida sebre o pro
ducto liquido, depois de pagas as respecnvas custas, as despezas 
de transporte, ou. quaesquer outras que rorem inherentes á liquida
ção que se fizer para pagamento dos credores. 

COMllBNTARIO 

Trata-se do concurso dos privilegios sobre moveis, em relação 
aos quaes, pela· regra de que a posse vale titulo, o principio geral 

• 
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é, que o privilegio só pode exercer-se em quanto os moveis per
manecem em poder do devedor. Veja-se tod~via a limitação_ do ar
tigo 167 d'esta 1ei. 

· Primeiro que tudo deduz-se do producto liquido a hnportanoia 
das eustas, ·das despezas de transporte e quaesquer outras inheren
tes á liquidação, que se fizer para pagamento dos .credores. Esta de
ducção tem de ser feita não em globo de maneira que recaba só so
bre os creditos classificados em ultimo togar, mas proporcionalmen
te, e seg~do os princípios de direito, como fica exposto a paginas 
tOt no ('Ommentario ao numero 3 do artigo 88. 

Depois estabelece a lei a regra geral de que os privilegios es
peciaes preferem aos geraes, com as duas únicas excepções dos pri
vilegios por dh·idas d'impostos á fazenda nacional e por despezas 
de funeral e honoraPios de facultativos, os quaes preferem a todos 
os privilegios sobre moveis, e$peciaes ·OU geraes, sendo o segundo 
preferido pelo primeiro. 

Se os privilegios pertencem á mesma classe, quer sejam espe
ciaes quer geraes, a preferencia exerce-se segundo a ordem da sua 
numera~ão no artigo d'esta lei; que estabelece essa classe. Privil1-
9ia AOn ex tempore <Utimanlur, sed 1x causa. Tanto as classes co
mo. as numerações constam dos artigos 8! a 87: Se perten~m á 
mesma classe e numeração; procede-se a rateio para pagamento de 
todos . 

. Tal é o conjuncto de disposições elo presente capitulo, tal ó a 
lei qo e tem d' executar-se. Está ella longe de ser conforme aos prin-

. cipios de direito; Estas disptsições não teém cabimento n'uma l.ei 
d'esli natureza, que não é um Codigo Civil, como em França, nem 
umcl reforma de parte do Codigo para ser incluída no mesmo Codi
go em substitu"4o da parte reforinada, como foi na Belgica: n'uma 
lei hypot1-ecaria parcial e especial, como é esta é como foi a de Bes
panha, regular privilegios sobre inoveis, é lembrança exqoisita ou 
antes esquecimento de quem, ~opiando um Codiio para fazer uma 
lei, não viu que esta inateria é aqui deslocada completament~. _as
sim como jâ o foi todo o Capilulô sêgundo e parte do primeiro do 
Titulo Ili. E note-se, que nestas· mais que dispensaveis disposições 
se inverteram as indicações d~ direito e da justiça •. Na interpreta-
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ção d~ Codigo Napoleão divergem os jurisconsultos; concedem uns 
preferencia aos privilegios mobiliaríos especiaes sobre os mobiliarios 
geraes; outros, .e em maior numero, entendem que os geraes pre
terem ao~ especiaes, ja porque o artigo 21O5, prevendo o con8 icto 
dos privi1cgios geraes sobre immoveis com os especiaes lambem so~ 
b_re immoveis, dá a preferencia aos gerae_s, e assim não ha ra~o 

para conceder a uns O ºque a lei expressamente negou !IOS·OUlfOS, 

ja porque os priv1legios geraes, determinados por sentimentos de 
moral e humanidade, devem ser garantidos mesmo á custa de sa
crificios de todos os outros credores, cujo consentimento se presu
me ·sempre para despezas, que tiveram por objecto tratar, soccer
rer, alimentar e sepulta"r o devedor, ao qual decerto credor nenhum 
poderia recusar alimentos, tratamento na doença, e sepulttira no 
fallecimenlo. 

E' sem do.vida este systema fundado cm melhores razões, do 
que o contrario, todavia da divcrgcncia surgiu um terceiro; que es
tabelece não ser a generalidade ou a c'lpcrialidade a causa que tem 
de determinar a prefcrcncia, porque esta só pode resultar, segundo 
o principio fundamental que domina esta materia, da natureza do 
credito que fez estabelecer o privilegio, da causa do prí vilegio. 

Eslabelcceu pois a jurisprudencia as principaes causas de prefe
rencia, e, quando a lei da Belgica em -1851 reformou as disposi
ções do Çodigo Napoleão, adoptou as indicações da sciencia para 
dttermmar a prcferencia sem attenção a generalidade e_ esp~iali
dadc. e só depois da enumeração de dh·ersos privilegias, cuja prc
ferencia é delcrn:inada pela cansa do credito, a lei belga detlarou 
que os privilegios gcl'aes são preCcridos pelos especiaes, disposição 
esta que se deve ·a um escrupulo de redacção euphonica, e não á 
intenção do legislador, porque esta, revelada na re~acç1o pri'mitiva 
.do projecto, era, não subordinar o julgador d'uma maneira irrevo
gavel, mas unicamente escrever na lei Üm principio f1Ue o guiasse 
na decisão doª casos diversos; deixando-lhe todavia a faculdade de 
deciilir segundo as drcumstancias; para isso o projecto dizia,-om 
géral, os privilegios geraes são preferidos pelos especiães-disposi
ção vaga, .menos precisa, e de forma alguma absoluta, cuja signifi
cação essencialmente· justa foi sacrificada unicamente para evitar, 
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que as palavraum geral e gtroes ficassem reunidas, o que prejudicava 
a belleza do estylo. Foi esta a causa magna, que moveu a Caruara · 
dos Representantes a substituir a redoeção do projecto pela dispo
sição, que hoje i.e encontra na lei, que vem a ser:-os outros pri
vilegios reaes são preferidos pelos privilegios especiaes.-A Cama
ra, adoptando esta redacção, não quiz desviar-se do pensamento pri
meiro exprimido, julgou simplesmente, que o consagrava debaixo 
d'uma forma mais eorrecta, e por um engano tirou ao Julgador to
da a latitude d'appreciação, porque a disposição é a mais impera
tiva possível, exclue toda a modificação, prende o juiz n'uma for
mula foflexivel. 

E' n'estas circunstancias, qne a nossa lei foi proposta, discuti
da e approvada, e é n'estas circunstancias, que uma materia,a qual,. 
longe de ter cabimento, é deslocada em lei d'esta natureza, ficou , 
sujeita a disposições injustas e subversivas de todo o direito ·e de 
to~os os sentimentos de moral e de humanidade, em virtude das 
quaes o credito para, a sustentação e aiimeotação do devedor e soa 
familia e o credito das despezas com o luto da viuva e filhos do 
~evedor são preferidos por todos os privilegios especiaes, a menos 
que a jurisprudeoCia não tema contrariar a divisão e enumeração 
do artigo 86.0 incluindo o luto nas despezas de funeral, salvando 
ao menos um da injusta excepção. O que nunca esquece é a Fazen:· 
da Nacional, essa encontra em todos os governos desvelados pro
tectores. 

Estes erros merecem maior censura, porque é já muito censu
ravel a devoção de os· commetter, quando a obrigação manda dei
:xar taes materias para o Jogar competente, e não desloca-las. sem 
razão nem motivo. 

CAPITULO li 

Do éoneurso de credores &Obre lmmoTela 

Artigo 160.0 

Pelo preço dos bens immoveis• do devedor serio pagas com pre-
ferencia os seguintes: · 
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t.0 Os credores que tiverem privilegio sóbre os hnmoveis; 
t.0 Os que tiverem hypotheca registrada, nos termos da pre. 

sente lei. ' 

Artigo 16J.º 

No cor.curso de privilegios immobiliarios entre si serão oOS cre
ditos graduados pela ordem da sua numeração na presente lei. 

Artigo 16!.0 

Quando concorrerem diversos credores por despezas feitas para a 
conservação da coisa, na conformidade do n.0 i.0 do artigo 88.0 , se· a 

, importancia total dos creditos de todos exceder o valor da quinta parte 
a que se refere o mencionado numero, a quantia que se dever pagar 
por ess3s despezas será rateada por todos na devida proporção, e pelo 
resto que deixar de lhes ser pago serão consitlerados como credo
res communs. 

COMMENT AIUO 

A numeração consta do artigo 88; esta materia não offerece 
difficuldade. 

Artigo 163.0 

~as hypotbecas não póde haver concurso, senão entre aquellas 
que recaírem no mesmo predio, ou o devedor . tenha ou não mais 
bens livres ou onerados. 

Artigo 16'.0 

· O credor ou · credores que, tendo concorrido nos termos do ar
tigo antecedente, deixarem de. ser pagos da totalidade ou de uma 
parte das suas dividas pelo prod11.cto da hypetbeca, serão conside
rados como credores commuõs a respeito da., quantia de que ·Dão 
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fôram embolsados, embora o devedor lenha ainda out.ros bens li· 
vres. 

. Artigo 165.0 

No concurso de hypolhecas entre si o pagameDlo será .feito se
gUDdo a prioridade do numero de ordem do registro, e se o nume
ro fôr o mesmo, será o pas&mento feito. pro rata. 

GOIUIBNTAllO 

·Este arti80 adopta em todo o rigor o pri11;cipio da especialida
de, que na lei encontramos tantas vezes dispensado, não só para 
as hypolhecas legaes, como ainda para as voluntarias ! 

B' bem paten&e a falta de pensamento pela falta de unidade de 
disposiçlÓ. A. coherencia exigia, que se prescrevesse a rigorosa 
especialidade, 011 que, tendo-se adoptado, se garantisse á geo.era
lidade auctorist:da por lei uma realisação possivel, certa e segura 
em harmonia com o prinripio da publicidade, desde a data da ins
cripção, segundo a prioridade do registro. O contrario é contradic
çio e mais ainda, q11e a lei tantas vezes próva. · A· disposição do 
artigo 163 é terminante e o mais imperativa possível. A. jurispru-

• -den~ia tem d' aplanar estas difficuldades. 
Se o predio 1sp1cialmente dtsignado na hypotheca não basta 

para solver a obrigação, o resto constitue credito commum e cbi
rographario. 

As hypothecas registradas no mesmo dia teem o mesmo m1me
ro d'ordem. Esta disposição inconveniente fica criticada no artigo 
H, N'estes casos o pagamento faz-se rateando-se o preço, quando 
seja insufficiente, em proporção com os creditos. 

Artigo 166.0 

As. bypothecas, ainda que legalmente cônstiluidas, não se achan· 
do regis&radaa, serão unicamente admiltidas a p98amento nos m~s-
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mos termos em que o forem os credores communs do devedor,: se
ja qual fôr a qualidade do titulo de que resultem as dividas. 

COJIOll:l'tTAllO 

E' consequencia forçada do principio da publicidade: sem ins
cripçlio não ha hypotheca, e.xiste :um direito inerte .em relação a 
terceiros, ·que só o registro vivifica, contando-se desde ahi a pre· 
ferencia, que não póde ter, se não houve inscripção. 

Artigo 167 .0 

A arrematação, ~judicação voluntaria, ou transmisslÔ de al
gum pre<lio, por qualquer modo feita, óão prejudica os privilegios 
especiacs sobre os moveis que se achavam dentro d'> -mesmo pré
dio ao tempo da arrematação, adjudicação ou transmissão, e conti
nuarem ainda a existir abi depois d'isso, com tanto q11e nlo tenham 
decorrido· mais de trinta dias. 

COllllENTARIO 

Dispensa explicação este artigo, -cuja materia é clara. 

Artigo t68.0 

Os onus reaes registrados em numero anterior ao do registro 
da hypotheca da qual resultou a expropriação, ou em data aaterior 
á da transmissão indicada no artigo antecedente, acompanham o 
predio alienado, e do seu valor total será deduzida a importancia 
dos o nus referidos. 

Artigo t69.0 

Os onus que tiverem sido registrados em data posterior á da 
transmissão não acompanham o predio, 

§ unico. Os mesmos onus registrados em numero posterior ao 
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da hypotheca sómente acompa111tam o predio e determinam a de. 
doeção de que trata o artigo antecedente, quando, depois de pa· 
gos todos es creditos hypo&becarios anteriores, ho~nr etcedentt 
DO· valor do predio, e n'eaite caso de&erminam a dedl.O~ a~ á COJl'o 
cornncia d' esse valor. . 

_ COIUllftTWQ 

Os OBUS do sujeit()S a registro, e, como IS hypothecas, IÓ .des
de .a iaacnpçio podem ser oppostos a terceiros. Se o dono Jalj) os 
reÍi8'r~, e ,deixa de cumprir a expressa disposição da -lei, que aó 
debaj.10 d' essa condicção .lhe reconhece e protege a ,.alisação, per
de-os, e não impute á lei, mas á aua falta de a oão GWJlllrir, a 
perda qqe experimenta. 

Os ODUS registrados seguem o predio, .e continuam n'elle, seja 
quem Côr o possuidor ou ºº'º ·adquirente. 

Os 011us não registrados não podem pre,álecer ·contra direitos 
de lerc,eiros, nem subsistir no predio, se o noTo possuidor o adqui.;. 
riu, á Cace do regLtro, como livre e d~ncrado> na convicção de 
que taes encargos não existiam. Da mesma maneira se os onus são 
registrados posteriormente ao registro d' uma bypotheca ou bypothe
cas, estas são preteridas até integral Pl:'Samento, e só quando haja 
excedente no valor do predio, os onus determinam a deducção até 
á concorreocia d'esse valor. 

Finalmente aos oous reaes applica-se rigorosamente o principio, 
tmtas vezes desenvolvido n'esta obra, de que não podem ser op
postos nem p,ejudicar a terceiros antes da sua ioscripção . no tc
g~too. 

Artigo 170.0 

A expropriação por qualquer modo que se verifique, torna exi· 
giveis desde a data d'ella todas as obrigações que. olierain o pr~djo 
expropriado. · ! 8 · 
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.. Artigo f7t .. • 

. · ~lo' bavetâ differen~ alguma DO concurso entre 08 eteditot que 
fdtent repl'êsentÁdÓS ·por qualquer dos ·tÍtlloS qíle1 DOs terlDOS da p~ 
sente lei, podem ser admittidQs .ao registro. ' · 

·COiDfBMTABJO • 

Não oferece duvidas a ma teria d' estes .artigos; quando se realisa 
o valor do predio, é força garantir o pagamento a todos os credi
tos qtie teem d'cxercer-se sobre esse valor; escusado é dizeit; ·que 
Cáda obrigação é exigiTel segundo a natureza, que tiver pot direi~ 
to commum~ Entre os tiiulos admissíveis ao registro não ha dife
rença alguma; · desde que são admittidos, á prioridade da ioscripçlo 
regula a preferencia. 

TITULO VIII 

Do proeeaao para a extgenela ... eretllt• 
hypotheearloa 

Artigo 17!.0 

Os creditos llypothecarios, que constarem de títulos odmissiveis 
no _registro definitivo, mostrando-se efTectivamente registrados, e 
depois de vencidas as respectivas dividas, constituem a base do 
processo para a expropriação da competente hypotbeca. 

§ unico. São exceptuados d'esta regra os creditos que resultam 
de "scriptos particulares, embora admissíveis no registro hypothe
cario. 

• COMMENTABIO 

O proc.e.sso para a exigencia dos creditos bypothecarios :é uma 
das partet mais impor&antes d'uma reforma d'e.s&a natureza, 'porque 
as dl\IDOJ11 e a incerteza do procedimento judicial para realisar . o 
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pagamento slo sem ·duvida 1lma das causas principaer, qne teem 
afastado os capitaes da terra, e tornado mais raros os emprestimos 
hypotbecarios. As disposições que a lei estabelece neste titulo e no 
antecedente estilo longe de nr o prouuo, que as necessidades re
clamam, p0rque estio muito longe de supprir .as· faltas, preencller 
as lacunas e evi&ar os abusos, a que a legislação aetual dá togar; 
a forma do processo precisa d'uma lei especial, não pequena, e so
bre tudo mio uciosa, que as dii1posições actuaes não são, nem· mesmo 
pertendem ser, porque o artigo 196 é o primeiro a declarar, · que 
coqtinúa o processo antigo em tudo o que não for contrariádo ou 
modificado pelas disposiçõea agora àdoptadas. 
- Si& estas import&ntes, e, como tendentes a evitar delongas, 
slo de muito proravel, se não manifesta utilidade; pão sio·poreqi 
suficientes, nem basta que a administração da justiça seja br1011 é 
indispensavel e mais essendal que seja boa, porque a par doê iq
teresses dos credores, que reclamam a celeridade, ealão os direitos 
sagrádos do devedor que não dispensam a latitude necessaria á de
feza. Não é isto ·deixar de fazer inteira justiça ás disposições ado
ptadas, mas unicamente fazer sentir, que, quando a França e a Bel
gica, reconhecendo a insufticiencia do seu Codigo de Processo, aca
bam de o refol'IDar por leis especiaes, entre nós, existindQ a conra
sa e imperfeita Reforma Judiciaria, não podem ser sufficien:es u 
poucas novas disposições qnc a lei introduz na legislação anterior. 

Não me pertence, nem · o comporta a natureza d'esto trabalho1 
fazer aqui consi<!erações sobre o proce8so propriamentQ dito, tal.co• 
mo deve ser, desde . o reqtterimento base do processo d' expropria· 
çlo ate o pagamento dos credores, · de forma que livre dos receies 
da evictão o adjudicatario ou o novo adquirente; a enunciação pois 
das disposições adoptadas é' ·bastante para fazer sentir as alterações 
feitas, com as quaes ao cuidado da jurjsprudencia 6ca harmonisar 
e combinar o processo antigo. · · 

·sobre este artigo. ba a notar, que, tendo a lei ainda no artigo an• 
tecedente igualado .s~ro dift'erença alguma para o cot1turso todos oa 
titulos admittidos ao registro, decreta agora uma diO'ereilça esseQcia· 
tissima, quando se trata de tonsl1tuir" ba11 do processo d'e1propria
~le forçada. 

•• 
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!11igo 11a. 0 · 

Os títulos tle q•e tràta o artigo antooedente, dizendo respeito • 
dividas já Yencida&, ou julgadas ·como taes .. t.e~m . for~ de senlJnça 

. executiva, e serão processados como causas sulDDlariai, e com • 
modificações constantes dos artigos seguintes. 

irtgo 171.0 

O credor, cuja divida resaltar de algum dos titulos a .~e Ee 
refere a regra estabelecida oo artigo 17i. 0 , fará citar ·o deYedor 
para qae lbe pague dentro de dez dias, sob pena de se proceder 
no 6m d'clles a penhora em todos os bens que cooslit11em a hy
.potbeca. 

Artigo 175.0 

()devedor será citado, em sua propria pessoa no domicilio que 
censtar da certidão do registro, ou no Jogar cm que for eocontra· 

-clo, sendo d'aquelles em que se podem verifacar citações. 
§ uaico. Serão competentes para fazer a citação Oi escrivães e 

officiaes de diligencias do juizo de direito ou de> juize> ordiaario da 
comarca eu julgado ende residir o devedor; e bem assim qualquer 
outro faoccionario da mesma comarca ou julgado, auctorisado. a fa
zer citações, o que se achar mais promplo á c1eolba de> cxequente. 

Artigo 17G.0 

Se o devedor executado não for encontrado fóra da casa da sua 
habitação, e achando-se au9Cnte ou fóra d'ella por qualquer moti've>, 
ou se estiver õoente, será. feita a <'ilação na pesaoa qne se apresen
tar para recebei-a por ter procur~.ão do devedor; e na falta d' essa 
pessoa se veri6cará a citação i111mediatamente na de qualquer f•:
miliar 011 visioho, e bem assim oa pessoa do curador ;ge.ral ~ 
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orpltlos e ausentes qae defeoderi . os diteitos do· eWet9tldo, . em
qnntij este Dio comparecer em jóizo, por si oa por teu butaatc 
procurad0r. · 

" A.rtigf> 177 ·º 

Se o devedor nio pagar dentro do mencionado praso de·de1 di-, 
e não deduzir embargos, terá togar a penhora de que trata o 11'

tigo 174. 

COllllENTABIO 

E' o restabeltrimenlo do processo d'asslgnação dos dez dias, 
que a Ordenação do Livro 3. 0 . titulo 2.5 auctorisHa, e que por la
mentavel esquecimento dos reformadores tinha cabido em d~u.so; 
esta disposição era de toda a necessidade, e é de toda a r.envc
niencia. 

Importa muito considerar em primeiro togar, se o predio hypo
&becado está em poder do devedor, ou se ja passou a um terceiro, 
quando. o devedor é citado para pagamento da divida. A nossá lei 
é omissa, e toduia esta hypolhese ha de ser muito frequente. 

O pri!!dpio jurid;co, que escusa da demanda o novo adquiren
te em quanto o devedor directo não é declarado insolvente, prin
cipio em harmonia com a natureza da hypotbeca,. que, apesar de 
crear um direito real, é unicamente uma garantia accesioria e sub
sidiaria da obrigação principal, cuja execução deve exigir-se do su
jeito a ella antes de fazer a exigenria a um terceiro, que adquiriu 
por titulo ligitimo, tem de combinar-se, pela admissão dos princí
pios de publicidade e especialidade; com o direito . adquirido pelo 
credor que estipulou obter o pagamento pelo pred10 esl"cialmente 
obrigado, contando com cite para o seu pagamento. 

Se o predio está em poder do devedor, não ha a menor duvi
da, porque tanto a acção real como a pessoal se dirigem ao mesmo 
tempo contra.a mesma pessoa; porém se está na posac d'um &freei-
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:daclo,:.qU1JUl01.o,deve~or.Dião. v~Jfi,qqe_ o ~"8Jen&o . • dez diiaa 
depois do vencimento do praso, e que neste caso o terceiro pessui
dor deve satisfazer dentro de dez dias a divida e seus juros, sobro- · 

· gando-se ao credor, ou desamparar os bens hypothecados. Desta 
forma é preciso, qt:e decorram vinte dias depois do cumprimento 
da obrigação, e em todo o caso dez depois da citaçã~ do novo poa
Aic1or; esta ·disposição tem sido censuráda no reino visinbo por con
ceder uma moraloria n'um processo d'execução, que deve ser ra
pido, e muito mais quando a acção hypothecaria, como real, se di
rige contra a coisa e não contra a pessoa que possue. Nestes termos 
e na falta de disposição especial, tendo visto que a hypotbeca é uma 
garantia accessoria e subsidiaria que não deve dispensar a previa exi
genda da obrigação pessoal, deve sempre citar-se o devedor directo e 
.o novo possuidor,pdo m1nos ao mesmo tempo, para no mesmo praso · 
-se ~ubrog!lr ao credor pelo integral pagamento da divida e juros, ou 
abandonar o predio obrigado. 

Artigo 178. 0 

Os embargos que. o· executado póde deduzir dentro do pruo de 
'dez dias são unicamente ·os que forem fundados. 

1.0 Em falsidade do titulo constitutivo da hypotbeca; 
!. 0 Em nullidade ou extincçio da mesma hypotbeca; 
3.0 Em novação ou pagamento provado immediatamente por do

cumento J~al. 
COllllENTAntO 

A diEiposição d'este artigo tem de ser iµterpretada restricta e 
·taxativamente; devendo. notaMe que pelo numero l. 0 todas as cau
sas d' extincção da hypotheca podem fundamentar os embargos. 

Oa artigos seguintes dispensam explicação. 

Se os embargea o«erecido& micuJarem 11Dicamente materia di-
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versa da que fir.a mencionada np Ntig• antecedeBte, serio despre
zados in limin1, e se mandará proceder á penhora nos bens da hy· 
pt~ I*'ª contilluareQl : os termos da e1eouç.ão. . , . , 

§. UAico. Se porém o~ ditos ernhergos couti'verem à m!lter~ _de
dal'adia no dito artigo, pjderão ser recobid~ com · suspeµsã~da exc-
c~o ou sem eUa. · . . . 

No primeiro caso correm os embargos nos proprios auios; e no 
segundo correrão em separado, e se mandará procederá penhora e 
prosegutr nos termos do processo executivo. 

Artigo 180.0 

Em qualquer das hypotheses do artigo antec.edente, ou os em• 
bargos sejam recebidos com ou sem suspensão da execução, serão 
merameute contest~dos pelo exequentc, dando-se lhe para isso vis
ta pelo praso de cinco dias, e logo decididos pelo respectivo juiz 
. de direito, sem allegações finaes, fazendo-se-lhe para isso os autos 
.coaclusos. • 

• 
Artigo 181. 0 

De qualquer decisão definitiva, proferida sobre os embargos, po
~ as-. ~rtes interpor o recurso_ de appellação para o tribunal 
eomp_eten.&~; mas esta será semJ>re recebida no effeito deYotutivo 

-quando t'ot interposta· pelo eiecutado: e a: e1;ecução :correr4 seu 
.&erm08. • 

Artigo 481.0 

• 
De . quaesquer despa~has iater~utorios proferidos pelo juiz, ou 

seja nos proprios autos ou em requerimentos avulsos que se lhes 
devam juntar; não cabe outro recurso que não seja o de aggravo no 
aµto Alt\ prtc~so. 
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'. Artigt 183:<t · ,: .. ,· 
' . 

· l · I 1 t; i ' . ' 

A avalia,ão do premo, que houer de 11er arrematado, terá S. 
gÍir nos termos de direito, salvo o caso de se achar já ftíta judi
ciillll'lente; mas ainda n'esta· hypotbese a avaliação H. podera repo
tir, achando o juiz que assim convém, se a contar desde a primei· 
ra tiverem decorridq mais de dez aooos. 

Artigo 1 st. 0 • 

O prcdie hypotbccado posto em praça será arrematado, logo que 
l:iaja lançador que cubra a importancia de quatro quintas partes do 
valor da avaliação. 
~ . 

Artigo 185.0 

Quando não houver lançador que cubra a importaDl·ia meneio
, nada no artigo antecedente, será transferida para outro dia a arre
matação do predio; annunciando-se previamente que será arremata
do pelo maior preço que poder obter em praça. 

Mtigo 186.0 

Se ó credor· exequente, depois de se ter mandado ~r- o predio 
'tegunda vez em praça, entender que lhe convem a adjudtcaçJo do 
mesmo, na itnpottanda de quatro quintas partes . do ivator da a~
liação, poderá requerer ao juiz que lh'o adjudique para pagamen&o 
de sua divida; o que terá Jogar se o eiecutado, que o juiz manda
rá ouvir, nio dcclaritr 110 praso· de Jres dias que quer oll'erecer lan-
f~dor ao pred~Ó, · 

. . . -
\l 

rflo havendo requeri11e1to . do credor pera se verificar-a adju· 
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dicaçlo, nem declaraçlo do eíeeuCátló do -iuc pttlenJe olerecer 
lançador, voltará o predio á praça; declarando-se com toda a clare
u 111'8 dilles e innunCios em pf'riodico!I, 6e o!I houver, que o pre
dio· será eO'ectivamente nrrematado a quem maior lanço oO'erece~ 
einda -que seja inferior ao valór por que teria sido fcttll' a adjudi
ca~o se o exequente a reqoere!se. 

Artigo 188. º 

A. arremata~ãe do pre4io terá sempre Jogar pela raiz, seja qual 
for o valor do mesmo e a quantia pela qual corre a execução; sal
vo se o credor requerer que lhe sejam adjudicados os rendimentos. 

Artigo 189.0 (•) 

Se da respectiva certidão do registro constar que nenhuma ou
tra ~ypetheca se acha registrada sobre o predio arrematado, pro· 
nado o credor, por certidão authentica, que do referido predio se 
D.ão 4evcm nenhuns impostos â fazenda oac~nal, será immediata
meote pago pelo produc&o da arrematação. 

Artigo '190.0 

No caso de haver mais hypothecas registradas o levantamento 
1fa quantia que tocar e cada utn dos diversos credores só poderá 
ter h>gar depois de j•llgados -0s direitos de prerercncia. 

( •) E' notavel olo • apparecer aqui uma emenda que na aeullo dn camara do1 
D'guo• Parei de 10 de junho de 1863 foi approvada 1em impugnação. A emH
da coneiatiu em .adcl,iccioaar á1 palavru-lalenda nacional-ai 1eguinte1: not 
lermot 4• t1rligo 88 Numero 1. 

F.ata e•pec!,t 41'e"*moteaçlo, 1e foi com intraçlo, alo pode aprovtitu nem 
ter c.ueque.nsiae, poi1 •U.,Uea deurto ee lembrará d'amp.Íiar a dispoaiçlo alem ' 
do numero d'aquelle arligft, que é d'i•terpretaçlo restriclinima. Saiba-te toda·. 
'lia, que o artigo •iacatido, àpprovádo e talv1?2 ,.Jltcionado, é e1te,difl'ere11le do 

llªe e•" publicado. 

• 
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Arügo .t91l:. ·· 
' : 

. Para o j~lgamento das preíeteoeias, oa. b1potlleee do artigQ. a. 
teeedentc, serio citados pess~lmentc 01 por editos . todos OjJ ~ 
dores que tiverem. creditoi.i bypothecarios registrados .sobre ts l>Jns 
penhorado~. e bem assim a fazenda nacioQal com rela~o a impos
tos del'idos, para que venham a juizo deduzir seus artigos, e lhes 
juntem os documentos que tiverem. 

§ unico. O praso para os curadores que forem citados pessoal
mente será de vinte dias para todes, sem que se lhe& mpnde dar 
vista dos autos; e será de mais dez dias para os credores q11c Corei;n 
citados por editos. 

Artigo 192.0 

Findo que seja o praso acima referido, se · fa.rão logo o,, •u&os 
t 

ctnclusos ao juiz, que, em vista da lei e d$s ccrtidtles. .i@ regiWo, 
fará a cla,ssificação de todos os credores que tive~ dechzido arü- -
gos; e bem assim de todos os outros que Coram citados e :• Dio 
deduziram, á sua revelia. 

Artigo 193.0 

Durante o praso a que se referem os artigos anlecedentes po-
' derá qualquer dos credores que houverem de ser graduados deda

zir em requerimento, dirigido ao juiz da execução, o que se lhe Ôf
ferecer contra documentos que lhe conste terem sido juntos !por 
algum dos outros credores a seus articulados ou requerimentos. 

N'este caso o juiz, se o julgar necessado, poderá mandar ouvir 
em termo breve o ere4or a quem o requerimento . disse.- respeito, 
dando-se-lhe copia dó JDesmo. 

'§ · unico. Sempre que as partes quizerem examinar algum do· 
cumentos, ·por si ·ou por seus advogados, o escrivão lhes facilitarâ 

·esse exame no' carlorio, e lhes dará tambem: sem depeodencia de 
·despacho, quaesquer certidões que lhe sejam pedidls. 
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Ailigo 19'.0.' 

Decidido o concurso, não een. admittido outro de noYo nem 
disputa, qualquer que seja, &obre o producto dos bens arrematados. 

Artigo tH.0 

Se nos bens bypothecados, ou no producto d'elles que se achar 
em deposito, existirem algumas penhoras que não tenham sido con
t.cmpladas no concurso, o juiz quP. o decidiu será o competente para 
ordenar o Jenntamento d'ellas; ainda mesmo que tenham sido man
dadas fazer por outros juizos. · 

.A.rtigo 19&. 0 

• 
Slo applícaveís a todo o processo de expropriação que se con-

tém n'este tittilo as disposições geraes sobre as execuções e expro
priações particulares; não sendo incompati veis r.om as que . ficã'm 
mencionadas nos ártigos antecedentes. . · 

TITULO IX 

Dhpoal~e• traultorlu 

Artigo f07.0 

Os1 onm reaes não registrados ao tempo da publicação da pre
'ente lei só poderão ser oppostos a terceiros durante o praso de um 
anno, a contar desde a public~o do. regulamento geral que se 1i
zer para a lida execução. 

COJUIENTABIO 

Ba&e pru:> principia a · contar-se desde a plena execução do 
Bepllmenio, (Reg. JU'l, 149, n~º. '·º) a q1lal depende do decreto 
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·especial, que ba de determinato es&ib~ecimento "e6nitivo das con
servatorias. (Reg. artigo 1. º) 

.. , .,. 
i' • 

Os processos pendentes sobr,e acções reaes, em qualquer esta
do em que se achem, comprehendendo o da execução, não pode
rãfl proseg11ir validamente depois da publicação .do decrete>. regula- . 
mentar de que trata o artigo antecedente sem que se junte certidão 
do registro, conforme o disposto na presente lei. 

Artigo 199.0 

Aquelle que quízcr exonerar a sua propriedade adquirida por 
rontracto anterior á.rublicação da presente lei deverá proceder con
forme o que na mesma se determina; exercendo. o , se~ .direito den
. tro. do praso de uni .anno, contado · sr.gundo os tero,ios do ~r~igo 
t97.º 

COMMENTARIO 

A. disposição é clara; o praso conta-se, como se disse no com
mentario antecedente. 

Artigo !00.0 

Todas as disposições da presente lei relatiYas a . prMlegios e 
hypethccas em nada alteram o que se acha determinado no codigo 
rommercial a respeito de navios. 

C:OJHIENTAIUO 

E' princip!o inc011trover8o de direito, que por uma lei ·especial 
nunca se consideram revogada• ·as léis anteriores, .que teem·amca-

I 
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.._dor •is. gerei, ·qundo &ão. c0Qlpativ4is eom . ella e cabe.m o~ 
seu ~iriC.. Assim mesmo· é i:MVeDieale; esta di.,ellifio, que Dit 
deixa oc;âaiiio. a. d4lvidas. · 

. Artigo !OJ.º 

São iarantidos os privilegios do banco de Portugal e de qual
quer outro estabeledmenlo que por lei os tenha, emquanlo cnlre o 
g1Werno e os referidos eslahelecimenlos não houver accordo a este 
respeito, o qual fica dependente de approvaçãl) legislativa. 

COllllENT ili O 

Este artigo encerra umn das disposições mais . contrarias ao 
priocipio11 fundamenlacs, e de mais funestas consequencias em rc
la~o ao fim, que a reforma tinha t.m vista. Uma hypolheca geral, · 
vaga, indefinida e o.:culta é admittida e sanccionada"n'uma lei des
r.a natureza, que, fundada na publici<l_ade e especialidade, deixou 
para o fim mais uma próva de quanto respeita os principias '1'10 
proclama. · · 

O artigo salva tambcm os privilegios de qualquer outro esl•be
ltcim1nto, que por lti os tenha, e esla parle da disposição foi im
pugnada pelo digno Par Seabra com o fundamento, de que, não 
baven~o outros eslabelecimenlos a não serem as misericordias, os 
município~ e similhantes a cujo respeito se proriJendou nos arti
gos 101 e 10l, ou estes artigos se haviam d'cntender suspensos 

. para .reconhecer a hypotheca oeculta e indefinida que até agora es
tes ·eslabelecimento3 lioham sobre os bens dos seus deposilurios, ou 
estas. palavras eram Ull\a excreacencia na lei. o que é sempre peri
goso pelas qu_cslões a que póde dar logar. contrariando-se as op;
niões dos adv<>sados e embaraçando o juiz que deve cingir-se· ti te .. 
lra. da lei. 

' 
. Em resposta dec~rou o nobre .mi~istro d1 justiça, que isto era 

urn modo d«. {aliar hypothetico, pois que não lhe coDstavq. ,que . 
a ne!Jhu_m outro cslabelecim~hto .se lenha concedido o privilegio du 
liCC considerado credor hypolhecai;io, julgan,do poder dizer a1To11ta-
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meo&o ~ nenhum estabelecimento mais lla qúe esteja etll .aimi
Niante. circuostaocias, ·pois ainda quando tenham :alguefprivilegio 
os diversos bancos, que existem, é d'outra OFCÍe'm, e· por censeqtten:.i 
eia não vem de fôrma alguma de encontro ás disposições d' eSte 
projecto de lei. E, insistindo- o sr. Seabra que era preciso remover 
toda a confusão a este respeito, o nobre ministro accrescentou; -
eu n4o considero, que esta lei queira designar algum outro e81a
belecimento que esteja nGS mesmas circunstancias do banco de Po~ 

' tugàl, quanto a ser considerado como credor hypothecarió sem d1-
pendencia· de convenção e:cprusa nem de registro. · ' 

O que não póde admiuir duvida é que, á excepção do banco 
de Portugal cujo p1ivilegio vamos examinar, não ha outro ao qual 
este artigo conceda privilegio immobiUario ou laypotheca geral e 
indefinida, nem a disposição aspecial do artigo f 01 póde en
tender-se derogada ou modificada pela disposição generica des&o 
artigo. Nunca pôde, pois, a este respeito suscitar-se questão ou ~
vantar-sc a duvida, que o sr. Seabra só por hypotbese suppoz, nem 
tal interpretação cerebrina, quando apparecesse, podia encontrar 
ecco na jurisprudencia, e menos acolhimento nos tribunaes. ·Por es
se lado não é de temer a excrescencia, cuja insigni6cancia· tão pro
fundo jurisconsulto foi o primeiro a recoobêcer.. Boje a excrescen
cia é lei, e a henneoeutica não consente que o juriS.!onsulto sup
prima ou altere as palavras da lei, refazendo-a á sua vontade pa
ra a explicar a seu modo: tudo o que está no artigo ha de .ter si
gnificação; descobrir a melhor e mais jurídica é a missão da juris
prudencia, mas termina ahi, não p6de passar além. 

Porém as palavras que n'utna lei hypothecária seriam excres
cencia ·absoluta, são aqui necessidade relativa, desde que a lei, ao 
copiar dos Codigos Civis estràngeiros, se esqueceu de que de'fia 
limitar-se â reforma hypotbecatia ou dos direitos na propriedade 
immovel, e foi arvorar-se lambem em Codigo Civil' tratando dos 
privilegios sobre moveis, e legislando para todos os privilbgios d'u
ma maneira geoerica e absohtta como fez no artigo 79. Assim se 
ria injusto privar dos seus respectivos privilegios; que todavia nào 
110 prioilegios immobiliarios fltm laypothecas, nêm com estas po
dem concorrer, os divel'IOS bancos 011 sociedades anonymas, que 
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811*•, e· a:ftae f'ulrittdtllmt• é ·apptieavel a di&potli~ •. ·a quat 
Dlo di1, nem de f6nM; &18uma deiu enteodér, (}ff tâes ·p'rivilegiôl 
sejam da flltlma orllem 'narmi :dos que pertencem ao banco d• 
Portugal. 
· ·. Nló tem este ponte outra interpretação juridiea;· e artigo tra-' 

&CMr uma m11eria alheia· a esta lei, mas o erro vem do mais lon~; · 
como já se disse. . . 

Resta enminar a natureza do priTitegio, que pertence ao ban-. 
co de Portl!gal. · 

Bm 1311 pela lei de 31 de dezembre foi estabelecido o Ban
eo de Lisboa, depois rehabilitado pela lei· de 7 de junho de 18U, 
qae lhe concedell importan&es pri'filegios. 

Em 181& uniu-se o Baóco de Lisboa á companhia-= CÓnfiança 
Nacionala:::::11 e formou-se o estabe.Jeeimento denominado Banco de 
Portuga1, em cuja carta organicá foraw rati6cados os privilegios 
<"oncedidos pela lei de 1811, supprimindo-se as palavras real {a-· 
:unda, que a primeira lei tinha, e resultando d'essa suppressão fi
carem tacil• ' legalment1 hypolliecadoa ao banco os bens dos 1aca
dbr11, at'eilaftltl, iftdo88antea ou fiadorta que eom el/e contratas
,.. O Banco de Portugal foi creado por decreto de t 9 de novem
bro de 1816, approvado pelas côrtes e depois alterado pela lei de 
16 de abril de 1860. 

O nobrê ministro da justiça na sessão da camara dos dignos 
Parés em 11 de junho de t 863 expoz claramente e com profundo 
eonhecimento a natureza dos privilegios do banco. Parece á primei
ra \rista, disse elle, que na suppressão ou eliminação d'aqucllas 
poucas palavras se quizeram diminuir ·os privilegios do banco,· 
deixando elle de ser equiparado á real fazenda, mas foi justamente 
o contrario porque o privilegio augmentou, e se não houve a ideia 
de augmento, o qqe é proYavel, quiz-se restabelecer o 'verdadeiro 
sentido de uma disposição que pelo modo porque foi redigida deu 
causa a tJUe o baaco ficasse sem· o privilegio com que contava. To
dos sabem que o banco apparece algumas vezes como credor , em 
dinrsas faUeacias, e a priJtcipio quiz abi sustentar o seu direito 
e pteferencia sobre os outros credores para ser pago integrahuentc, 
alfe6aaào .que esse pri-vitegio· lhe · eompetía como- real . fKenda·. M'ii . 
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14;ndo certo ilOe neM pela legislação .miga, nem pela modol1Mt · tieto 
jl}mais privilegio de preferencia a real fa•cmda,~faolo cle-c>.ser, peie. 
qac aaa fallencias nunca as dividasse consideraram prlvilegiada11:,ela 
qualidade das pessoas, mas sim pela natureza das mesmas dividas,acen .. 
teceu que o banco nlo foi attendido com o s.eu priYilegio,como perten
dia. Eliminadas porém aquellas palavras, a disposiçio se C9DVerteu em 
terminante e positiva, dizendo que 6cavam tacita e legalawnte by
potbecados ao banco os bens .~· sacadores, aceitantes, indossantes 
ou fiadores que com elle contratassem. E a carta de. lei de 16 d'a
bril de 1850, que confirmou esse privilegio, accrescenta no artigo 
7 •0-sem d1p1ndMCia d1 regi1tro-declarando porém, que o banco 
não prefere n' essa bypotbeca nem á fazenda real, nem aos outr0.8 cre
dores que pela legislação em vrpr gos_am da mesma llypothecatacita 
e legal. Depois da dis1>0sição do decreto de novembro do 18.46 ,. o 
banco a quem até esse tempo, coÔlQjá disse, se .não .havia rec:o
obecido o pri v.ilegio de ser pago integralmente, ficou . desde ~ 
ep0cha considerado como credor hypothecario e assim o é sr.mpre 
em quaesquer execuções em que disputa preferencias com oulfos 
éredores do mesmo devedoi:. Do mesmo modo em qualquer falleo
cia apparece elle sempre i:omo privilegiado, \lma vez que s~ja por
tador de letras, ou credor por qualquer outro titulo, comll todos sa-. 
bem, e portanto é escusado maior descnYolvill_lcnto. Temos p~is en.; 
tre nós reconhecidas, como validas, hypothr.cas tacitas; não sujeitas 
a registro ! E' justamente o contrario do que tem em vista a lei hy
potbecaria que foi discutida; cujo systema é o registro de todas as 
hypotbecas e de todos os onus da propriedade e bem as§im a pu
blicidade do registro. Na proposta do governo não havia tu

nlmm artigo qri~ correspondesse ao n.0 !01 do projecto da com• 
missão.-

Registro esta declaração <to· nobre ministro, e ">aiba o paiz que 
deve ainda mais este beneficio á commissão de legislação infelii
mente encarregada de intervir n'esta lei; e digo infelizmBnl1, por 
que tal intervenção, como longamente fica por abi demonstrado, 
em nada aproveitou, e em tudo prejudico~ a lei e a nação, que 
d'ella não pódc auferir os beneficios que tinha direito a esperar. 

Não vew para aq1li a qut&lio, se no ar.cordo pnra que o ioverno 
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ticou auctorlsado o banco teinidlreitQ; it ~1igir indemoi•çloi a q11es· · 
tio é que tal accôrdo é iodispeosavel, e não se fez ainda, quando 
ja devia estar feito,. pois· tem. ~ando &eml>• cl6 iaaii para,o pvemo 
uar da a1c1orlaaçio, que peliu> e: qwe lbe foi:ceac~ida;:·A.:W:não 
pode practtcar.ae·ooui ~ito; ·admi&tidas 1aes excie1>9~ea, .. auceoriaaw 
a cootradicçlo dos · principios,•em qae·se·baiea. NIO ie•tra&aid4J·U-. 
poliar o banco; aein de lhe lazer npropri(lfdo qae den ser. :indéàmi· 
eada; tfala-18 sé de dar publicidade aos seu8 cr8ditos parà qse á s4)m~ 
bra da clandeslinidade olo seja algoem Cuuululentameate 'privâdo. 
do que é HU, para que· terceiroo nlo sejam p~jadiea•; por1 essa 
erro, -que a sdeocia·condemaa, 6 que esta reforma deYia' extiq;ar~ 

·E•· quante> o acc&odó se- Dio l'etlisa, e ba• . tem · ~Ol registre · 
das pessoas com quem contracta e das soas responsabilidadei1 .rei. 
giltro. 11e. Glô é publico; pbrqué' seglÍDd~ .o :re«ulaliumtó. as .opera· 
çOes llo.banco siO objecto .de segredo; reclamando :os .imetellOl?dOJ 
commereio que ·Jlão ·:se;.m publicadas ae · tramacçGes: q1lei se t'Kem;t 
6 ja ·costume oigir ~~certidão- do banco . para v~r Oll• to~·• 
cp1e está sujeita a proplliédade1 011-·a- responsabilidffe '41:aq.uelle,qu• 
• possue,. cer&idãó que. ô banco. só' coo'*" se o proprib in&dre.aidál 
a reclama, e assim ·podem em muitoa·casos ser .aoobeoidMas'.obri•. 
gaç4es da propriedade e das pessoas. Tal remedio está porem mui· 
to longe de ser sufficiente, porq1e, ·concedido á pessoa quo quizcr · 
contrac~r sobre· asrseus predios, · unica .. a ·q•em o·baoco entrega a . 
certidão, apparecerá· 8811Íente:quando essa p~ pe11.ia&ereau Ili) 

eootracto· quizer a pll11licidade, e nunca quando, necesiaria .pirai p ~ 
teger em credor, ao .devedóc ja obrigado. ae.1Muaco:aproTeim.a.da1H 
dcstinidade. · 

Falta pois tal remedio em·carou freqna&e:} -e eieeooiaes, e é ur
gente fuer ·cenar ·o· actual ee&ado ·da.cóisas, 1,P, ~OllOi mmtp Mdi 
4isse o Sr. Seabra, é absurdo o revota ipt'IUoia ''°' bou1upibioi.; 
pfus ele orgaDisação iodai. , · ·. : ... ·. : : 

.o:-. .- . . ~ . . 
. • (' .' !' . . .. 

. Artl&O'. !OJ.• 
! f '. ',. ·: · t 

E' ~ governo auctorbado para fac,t· 61 ttgnl.1weoto11 neceua
rio• para a eiecação da prescoto 1.,i. 
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• , , r • . ·• •• • • Artip ·tO:J.J' · ' • : 1 J . ' ~ : 

•, ,.f , l o \ ' . . . . , . • . r • • . 

. .. F!ca lle'°8f'dà totlt a JegislaVto •m.eoohfi~ ... • ... :. · · 
f : :lhllclamàS '.Pf'r.taDlO. a lócias .. aa aucsori~s .. a que. o .cODheci-i 

lliealo • eaecuçto da-referida .Jei J!el!lenc:er; .e .a; Ollmptâm:.o r.
eampnr.e guardar tão 'ieteirante~te ·eolBO' · p'dh! se cootélli:. •: " :: 
- . Os' ·niinistllO& e secre&arios d'eslodo ,dos ·flegooioa ecoletiaetiaois ~ 

· tle ja9lip, dos p~tios do· reino, ·dos ilé8(1cios do fazenda e dos ·âe-
pcios ~as. .ebras pl)bliéas; C10mmbrdó e ibdUS&rla~ : a Alphl iepri.: 
mir, publicar e .cotNSr. Da,da no fªfll, .. e• :t de jalhp, ;de 186.l)."f'i:; 
EI· •ei,· colia- ·rbhriea ·C guanla,c:G.spar. P1rlir• da Sil~(Wft, 
•O ·lfm .MNt1111m•~aq•im I"Olls Lobo ·d: A"il8'=.(Jufvt d1 · 
i.z; .. : .: . : " i . • . : • '. .• ' . . ". • .•. •. . ' . . • . ,. '. .. " 

. : -Carta. dd "lei pela 1111&1 '.Vossa: Mages~de . M ~1' beim approtár 
o decreto .. cõrtes, ·11e .tS-de .jl'Dba-ptoxinro . 'prdllri&o, .. que:rt80., 
Ja·o serriçe ·ltypotbeaario;: Ot'88ni&lllldo'·o, regjstro ;das .hypo&btau o 
enear,. predtaetl\ hatade 1J .Sysle111a :da·expropriiçlci ~ecatja, 
• ª' reg,.s relltl'fas nbt ~IJl'90s · cre.ritorios .. ttl1J• na: (ór.ma aca..i 
4tcllradi,tz:::thta . Vossa MagoMade ver,.t::Z:P.etl~ Jlariwl.d• S~#t~ r• Alllltt4ro.a :fit&. . . . .. ... .. . .. . : ., . · .. 

. . . 
. 1 

. · TABBU.i.; N.;º .t 
" . A QIE 8J BIFBU ·o "ARM0 ··8;1> 11:1era~ LJI . ; . 

O. coaser~uor~ privativos veéerão de ordellado· • · • 7008rffQ 
Os ajQdantes .micerão. • • • • : • . • . Hfl,Y.QH 
Os • am.uoses vencerão • · • · • . . • • ·' . • . •... Ht,JOOO 

TABELLA N.0 i 
· ' .. · ' · : .N'QW ll ·1ts:u11·-o .UTUI()' 8·1.º' 9'11S'tA' Jal . : ;. • 

B.- .por ·viate. e ~o linhas de ·lrinl& leiras ~da atna ·· • , · &OH 
Boiolumenti:>a âJém -da 1U1 : . . · . · ·· 

Deecripção e ioscripçào • , _ • ; • ._ • . ·• ·• · . .V.e.88 
loacripção, averbamento, canccllação ou outras ,.~rbas - • iHO 
Certidão ou certificado, além .d1t rasa , • ~080 

Paço, em 1 de julho de 1863.-Gaspar Plf'eira da Silva. 
. ' . 
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APPENDICE 
-- - -·-

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1863 

Tomando em consideração o relatorio do ministro e secretario 
de estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, hei por bem de
cretar o seguintt> 

Artigo 1.0 O primeiro provimento dos Jogares de conservadores 
privativos dos registos de hypothecas, direitos e encargos prediaes, 
e de seus ajudantes, bem como o provimento dos ditos togares que 
de futaro vagarem e não houverem de ser providos a titulo de reio-

. tegração ou transíerencia, deverá recahir em bachareis formados em 
direito pela universidàde de Coimbra, que tllnham sido approvados 
em concurso nos termos d' este decreto. 

Art. t.0 De todos os mdividuos approvados em concurso nos ter
mos do al1igo ,antecedente, se irá formando ao mioisterio dos nego
cios ecclesiasticos e de justiça um:C lista de candidatos aos referidos 
Jogares de conservadores e ajudantes, e sobre elles, 11eja qual fôr o 
concnrso em que se tenha verificado a approvação recabirá a nomea
ção para os togares vagos de que trata o presente deereto. 

Art. 3.0 O governo todas as vezes que o julgar conveniente man
dará abrir concurso para o provimento de togares de conservadores 
e ajudantes. 
- Art • .t.0 O praso para admissão de requ~rimentos ao concurso 

será annunciado na folha official do governo e dural'á por trinta dias 
conse·c.utivos a contar da publicação · do aoouncio. 01 bachareis 
que residirem nas ilhas adjacentes 'poderão remetter o!l ·seus reque
rimentos á ~ecretaria de estado dos negocios ecclesiasiicos e de jus
tiça em qualquer epocha e serão admittidos no primeiro concurso 
que se abrir depois da entrada d'elles. 

Art. õ.0 Os requerimentos deverão conter a declaração da na
turalidade e domicilio do requerente e ser acompanhados dos seguin
t~ doc•mentos. 

.. . 
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I.' Certidão de bacharelato e foruµitura em direito pela univer· 
sidade de Coimbra no original ou ein publica fórma; 

i .° Certidão de pratica de fôro por dous annos consecutivos; 
3.° Certidão de idade; 
4.0 Documento comprovativo da isenr.ão do recrutamento; 
!S.° Folha corrida ~m temp~ a~sim ·~a ,terra-dpmturalidadc co-

mo da rcsidencia; · · · 
. 6. 0 Quitação com a fazenda puhlka, se o concorrente tiver exer

cido emprego d'oode lhe po<lesse resultar responsabilidade fiscal; 
7. ° Certidão de pai;amento de direitos de mercê e sêllo a que 

o concorrente estivesse obrigado; 
8.° Certidões ou 1\Ucstados cm fórma de habilitações lillerariav 

ou scn'iços allegarlos, e da qualidade d'elles. · . 
§ unico. A certidão .de que tracla o n.º ~.0 será passada pelo 

delegado do procurador regio da cqmarca respeçtiva, ou pelo advo- · 
gado em cujo escriptorio o requerente ti~·P.r pr~ticado, sendo n'este 
ultimo raso abonada pelo delegado da,_comana. · 

Art. 6. 0 Os candidatos, que nas inforniações. litter$rio$: da uoi
nrsidade não tiveram p<1lo menos maioria de votos que os. qoalifi
que como bons, não serão admittidos no concurso. 

Art. 7. ° Findo o .praso para a admissão dos requerimentos. terá 
Jogar o exame dos canuidatos, . o qual será feito por meio de e-xer
<:ieios esc~iptos no dia que fôr annunciado na falha official do : go
nrno, havendo sempre um intervaUo nunca menor de ·dez dias • 

.Arl. 8. 0 Os exercidos escriptos de qu~ tracta o. ar.tigo 11ntecc..1 
dente serão feitos perante o ministro e secretario de ·est<1do dos ne
gocios ecclesiastkos e ~e justiça, o qual. ~ra, case-fim si;irá . ac.<>m
panhado pelos empregados da respectiva secretaria que julgar eon
nnientes, ou perante a pessoa .que .o mesll,lo ministro designar an
tes do exame. ou durante elle. 
. Art. 9.0 Os exercicios de 1ue .tratam O!I ar~igos antecedentes te-

rão logar no mesmo dia para todos os . candidatos, ~ia vendo p~ra elles 
um só ponto, que será tirado á sorlc no dia do. exame á ·hora. que 
for designado no respectivo annuncio. 

Art. 1O. 0 Para a extrac~.ão do ponto em .cada ~o.neurso haverá 
uma serie d'ellcs, c1ue não será de menos de doze de direito civil, 
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qualrô de direito commercial e quatro de legislàção fiscal. Seiii das 
p1mtos de direito cifÜ recahirào exclushamcnte sobre a legislação' 

· hypotheearia, e todes os outros pontos serão organisados de manei
ra que tenham· eom e lia estreitas· relações. 

Art. 11.º O ponto será cxtrahido pelo primeiro concorrente se
gundo a ordetn alphabeti'ca, entregue· á pessoa que presidir ao eu• 
me o iido em voi .atta; Seguidamente será entregue o ponto a ca
da um dos 'opposítores para poder conferir com elle o que tiver es-· 
crip~. . 
· · § unico. O ponto extrábido será depois inutilisado e suhstitnido 
pot outro differenle, porém da mesmà especie, no concurso que 1~ 
sr?guir. · · ! • 

Art. 1 !.º ·Ettrahfdos os pontos ficarão todos os concorrentes cnt 
uma ou mais salas, onde ·Dilo poderão commonicar com pcsson algu
ma estranha ao· :acto do· ~ncurso. 

Art. 13. 0 Os concorrentes térão tres horas para responder so
bre o ponto, no fim das qnaes a sua re~posta escripta no estado Clll 

que se .achar; sendo assignada e rubricada em todas as suas pagi, 
nas, será por cada um entregue ao ministro ou a quem por delega
çã() d'elle aesistii' a. exame, que tambem rubticará todas as paginas 
escriptas e fará fechar e lacrar sem serem lidos os exercidos de tc
dos os oppositores para :serem abertos e examinados nos termos do 
artigo 17 .º 
. Art. · 14. 0 Se no ·acto do exame faltar aJgum dos concorrcnte1, 
seja:qual for a causa, nã<Hicará·.por isso addiarlo o referido exame 
mas o co~corr~nle nãe fica -por essa falta inbi.bido de vir a outro con-
curse q11e ·haja de segiir-se. ·· ' 

Arl. 15.0 Nos trcs- dias immediatos á contlus1lo dos exercicios 
será con'Vorado pelo ministro· e secretarió d'estado dos n<'gocios ec
clesiasticos e de justiça ttm jury especial para examinar as pr<>vas 
escriplas, procede11do ·depois ·â votação sobre o merecimenlo de cada· 
Uhl dos caocijdalos, •daiMJo.:ihe à classificação que da mesma deva re-
sultar. . . · ·· · 

Art. 16.0 O jury .de qae tracta o artigo antecedente terá as 9uss 
reWJiües na seeretaria· de est~o ·dos negocios ecclesiastico.i e de 
jüftiça; .e . sorâ presidido· 88rlpre pelo respectivo ministro. O jury 
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será composto de dous membros do ministerio publico superior. de 
dous juízes dei.ª ~nstancia e de um magistrado superior de admi
nistração, os quaes serão convidados pelo referido ministro; sendo 
os juizes de 2.ª inslancia sobre proposta do presidente do,respecii-
vo tribunal. . 

Arl. t 7. 0 Reunidos os membros do jury e achando-se constituí
do, serão perante ellc abertos os exercidos e$criptos e terá togar o 
seu exame, seguindo-se a votação sobre cada um dos candidatos por 
ordem alphabelica. : 

§ unico. Se faltar um dos membros do jury por impedimento re
pentino não será por isso addiado o exame; e n 'e~e caso o ministro 
que preside terá volo de qualidade, havendo empate. Mas se faltar 
mais de um dos vogacs ou se faltar o presidente, o eiame ficará dif
fcrido para novo dia que se ba-de designar 

Art. 18.º A classificação de cada um dos candidatos será con
forme com o rc1mllado da maioria dos votos, e comprebenderá tres 
graus: 

1.0 Afuilo bom, para os que satisfizerem de um modo dís
tincto; 

2. 0 Bom, para os que satisfizerem completamente, mas sem dis-
tincção. . 

3.0 Esperado, para os que n;o chegarem a satisfazer completa
mente. 

Ar&. 19. 0 A Yotação poderá ter logar por escrutin!o secre1o, e 
para isso lerão os membros do jury espheras que designem com le
tras iniciaes os diversos graus a que se refere o artigo antecedente. 
Na classificação será declarado sempre se ella teve logar por ana
nimidad~ ou por maioria de votos. 

Art. 20.0 Será ul?signado pelo mieistro um empregado da sccrc
t~ria, que ai;sista üs votações, que tome os necessarios apontamen
tos, e <111e faça lanar tlc tudo uma acta em livro para e~e fim dt>.s
tinado, a qual acla será rubricada pelo presidente do jury e assi
gnada por todos os m<'mbros do mesmo jury, athando-a conforme. 

Art. 2 t. ° Concluída que seja a qualificar.ão de todos os ~andi
da.tos ou no mesmo dia em que se tiver principiado ou em outros 
que forem para isso desipados, serâ a mesma poblicada, alfixaodo-
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se em logar conveniente da sel'rttaria de estado dos nf'gorios r.·. 
clesiaslicos e de justiça. onde p0itsa ser examinada por todos o~ in· 
lttessados, e no dia immediato, ou nos seguintes. com a maior brc\ i· 
dadc possível, será publicada na folha omcfal do govoroo. 

Art. U. 0 Se· a clitssificação de lodos os concorrentes não lltltl r 
ter logar em um só dia será <'ODtinuada no dia ou dias immedi.1t1•.;; 
purém o resultado d'ella ~rá conserYado secreto e. só a final :-0.:1.i 
publicado nos temos do artigo antecedente. 

Art. !3. 0 Os concorrentes qualificados como muito boo~. 1•11 

bons, entrar.ão cem a.respectiva qualificaÇào na listà de que irada 
o artigo '!.0 , paa:a que sobre elles possa re,·abir a. nomeação l':1;·;l 

qualquer logar ugo·de cometvador ou ajudante. 
Art.· U.0 De entre os candidatos apurados nos tennos do arfr· 

go antecedente o governo escolher•i os mais idoneos, uttenden1!.I ;ic1 
seu comport.1mento, a qnrnquer sen-i~o publico que tiverem pt e.· 
tudo ou a outras habilitações litterarias devidamente comprova.Li::. 
Em igualdade de toda~ as outras circum8taocias seril preferi,!" o 
mais antigo· na ·data do formatura. 

Art. ~a. 0 .Os concorrentes que th·erem obtido a qualificação 11.! 
esperados. não poderâo el'llràr na lista de que ll·àcfo o artigo 2.", 
nem ser admittidos a o'utro concurso, sem que tcnhnm dccorri.111 
pelo menos seis mezes, a contar do dia em que ·tiverem recehitll) 
aqoella qualifttação. · 

§ lillÍt'O. ÜiH:ém·-0rrentes tres vezes q11aU6cades como esperi..fos 
não serão mais admittidos a concurso. 

D~sposlção: traaaltorla 

Art. !6. ~ . Para o. primeiro provimento dos l'ogares de conserrn· 
dores terã<» a prererencia, em igualdade de circtlm&t'lndas, qoant.• . 
ás cidades de Lisboa e Parlo, os admini!ltradores dos respectivos bair· 
ros; e· qttànto ás coosen•atorias, que de faturo venham a ser creadas 
nos lerm(ls do artigo- !. 0 § unico da lei de 1 de julho preteri to, os· 
admiDislradores dos respectivos coorelhos. 

Art. !7. 0 Nenhum conservador ou ajudante poderá entrar nó 
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exercício de suas funcções sem ter ·previame!nte prestado fiança nos 
termos estabelecidos.nos artigos seguintes. : 

Art. 28.0 As·6aeças que os con~urvadores·devcm prestar no fi
xadas na quantia de 1: oooiooo reis para Lisboa- e .Porto; e de 
600~0.00 reis . para qualquer outra consenatoria privativa que ve
nha a ser crcada cm outras terras. do reine. 

§ unico. A que . devem prestar os ajudantes dos conservadoreif 
privativos é fixada em 1Betade da que é exigida dos mesmos con-: 
senadores. · 

Art. i 9. 0 As fianças de que . tracta o artigo tDtececlente podem 
comprehender, qualquer d'ellas singularmente, um .. ou dous fiado
res, re~ponsabilisando-se cada um d'elles por uma parte .do vafor da 
fiança, e hypothecando. bens correspondentes á ·obrigação ·que ioma~ 
rem sobre si. 

Art. 30.0 A fiança coostitae-se poi cscriptura pu\)lira, em que 
deve declarar-se .a qualidade do que presta a fiança, o objecto e 
quantia d'esta, a natureza dos bens immoveis que so hypothQcam, 
seu valor e origem, e se estão desembaraçados de qual11uer hypo
theca. 

Art. 31. 0 A escriptura de .que tracta o artigo anl.cce~eote. seÃ 
lavrada sómente depois de se ter procedido á avaliação ·dos bens o("! 

ferccidos ~m hypotbeca pelo fiador ou fiadores, e de haver sido jul
gado pelo juiz o valor dos mesmos bens sufficie.qie para segurar o 
pagamenLo da quantia da fiança; t.udo nos lermos ,dos artigos s~ 
guintes. 

Art. 3!.0 Os conservadores das conservatorias privativas e seus 
ajudantt1s, quando houverem de prestar a fi:mça respectiva, farão 
para tal fim ftO juiz de dirdto da comarca, a que pertencer a con, 
servatoria, um requerimento por elles assignado, dcdarando: 

1.0 Qual e fiador ou fiadores que.oO'er:eecm, e qual, no caso de 
serem, dous, a parte da fiança porqu . cada um se re~pon~bilisa; 

!.º Quaes os bens que o mesmo fiador ou fiad1ms querem hy
potbecar, o seu valor, e aonde são situados; e eoncluindo por pe 
dir no .mesmo requerimento, que será lambem assigeado pelo .fiador· 
ou fiadores offerecidos, que o juiz maDdc proceder á avalb~.ão dos 
ditos bens. 
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· Art. 33. 0 O 'jniz de direitO,' · se os bens fbr~m sihmdos· na. ~uÍt 
comarca, ruandará que;; distl'ibuido o 1'eqoe·rhriento; ·sf!'jnm intimados 
o respectirn 'delegado do. proeurador.rcg1o-, ~·requercrite · e · scu fia
dor ou liador.es, ·para · ~ se lóuvem em loo\·ados, '!Uc procedam · á 
àvaliação. · . · · · · ' ' ' · 

§ unico. Se forem situados em comarca divêrlla; mandará expe• 
dir- precataria para o· júiz de ·direito d'ella a fim de qne ahi tenha 
logar a nolbeação de loll,edos e a. avaliarão · dos : bens: pela fórnia 
supra· indicada. · · 

Art. 3.1.° Feita a anti~o: ., jtintos ao · procl!s~o· ô auto 011 au
tos d'el1a, no caso: de se ·ter effe1..1tiacto na me$ina comarca, ou no 
caso contrario, junta ao mesmo · proces9o a respectiva precatoria, ' o 
juiz, ouvide . previamenté o ;miuisterio publico, julgará boa Ót1 não a 
dita avaliação, e SC.fficiente oli insllfficiente o valor dos bens, se
gundo for de justiça,' e sem reeurso. · 

· Art. 35:0 Julgada boa ·a ; avaliaÇão, · • ~ sufliciente : o valor ·· dog 
bens offerecidos para a hypotheca, deverá então lavrar-se a eom;. 
petente escriptura de fiança,' em que serão partes outorgantes o con
servador .ou ajudante, 1 que pretendêr ·p~stal-a, ·~ ó seu füidor ou 
faadoresr os qoaes hypotliecarão na ftfesma'é~ttiplur!( para seguran
çà do pagamento da quantra ·que · &ttian~..arem, ~s bens anteriormente' 
designados e. avali'ldos para esse fim, apresentando no m'esmo acto, 
para set tra~ripta· na referida :esr.l'iptura ,. cettidão '.· dc> competente 
livro . de registo, pela qual se mostro; que ohtílos" bens não se arhant 
sujeitos a nenhuma outra hypothcca ou encargo~ · : . . : · .. 

· Att. 36..0 Lavrada e11egistrada devidamenie a referidit.cscriptura, 
o conseMadol" ou ajddaote requerente · fará ·e ovo· requerimento, jun:.1 
tandolh'a, e pedindo ao juiz, que em vista d'ella e do mais que déve 
oooslàr d0$ aoaos, julgue a fiaoçia ~fonea o devictanumte· 'préstatla', ao 
que . o ·mesmo jaiz, depois de mandar dar vista ao: ministerio publico; 
que:·deverá requerer tudo o que for neces~rio para a' ititeira exe-· 
coção . das ·leis; defedrâ romo for da direito · e sem re('UrSo.' · · : · 
-· Art. 37. 0 Depois :da· instatlaçãó das ·conser,·a-torias · e r~gisto9 

respectivos,:. qu~lquer· conservador ou· 'ajudante; que pretertderprcS-:: 
tar a .tian98 ei.igida pela· lei, deverá· joriCar;ao requerimento, que 1i
zer para esse fim, certidão. da qual c:Onsíe acharem-se ja tcriatri · 

... 
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dos prov~soriameote os bens que o . fiadót. ou &aderes olferccercm 
para n'elles se .cons&ituir a respectiva bypotheca. 

Art. 38.0 A fiança ~ que tractam o.s artigos antecedentes poderá 
$er substituida por deposito em dinheiro ou lttulos de divida fun
dada, ou por hypolbeca de bens do proprio conservador de .1alor cor• 
respondente ao da fiança. 

§ 1. 0 O deposito · e111 dinheiro poder• eft'ertuar-se ou no depotiito 
publico de Lisboa ou Porto, ou nas recebedotias de fazenda da res

. pectiva rornarca ou em qualquer banco ligitimamente 8lilhorisado. 
§ ! . 0 Quando a substitução fôr feita por ti tu tos em divida fun

dada, serão estes depositados na j1nt1t dj> cPedtlo publico com a clau
sula , expressa da obrigação bypothecitria, mas sem prejuízo da· re
cepç.ão dos juros polo depositante nas epocbu do pagamtoto. 

§ 3.0 Se a Fub.-.tituição fôr .por bypo&heta de bens do proprio 
conservador, proccder-sc-ha á legalisação d' esta peta fórma que fica 
determinada nos artigos antecedentes para a prestação da hypotbtca 
do fiador. 

§ 4.0 Na bypotbese 4Jos §§ 1.0 e :2.0 o conservador apresenterá, 
similhnntementc. ao que lhe incumbe fazer na especie do § 3.0~ os 
respectirns titulos de deposito ao juiz de direito da- c0tnarra, o quat, 
com a resposta do ministerio publico,. haverá por c.-umprida a lei se 
assim fõr de justiça. 

§ 5.0 Os tit.nlos de divida fundada. para o casó previsto no § 
t.0 , serão sempre comiputados pelo valor do . mercado; com a dimi
nuição da quinta parte. 

§ 6. 0 Q 1ando forem materia, ou objecto · dà hypotheca predios 
urbanos, ou casas, não poderão admillir-se sem a apoiice de segu
ro conlra fogo. 

Art. 39. 0 Os conservadores privativos e seus ajudantes, depois 
de haverem prestado qualquer das cauções que lhes· sõo exigidas, 
poderão cm todo o tempo subrogal-a por alguma .das outras que a 
lei permitte, observando se, quaalo á constituição da nova r.aoção, 
o quo respectivamente se acha dett>noina4o, e oio cessando em to
do o raso a primeira em quanto se não firmar a segunda. Nos ca
sos de substituição de hypolbeca ~pecial, por ou&ra da mesma na
tureza, sem a inscripçio d'esla so· aão raneelM aquella. 
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unico. O mesmo se praticará nos casos de subrogarão da hy

potheca especial por deposito e averbamento em insi:ripções. O ran
cellamento só terá togar em presença de documento que l'omprove 
o averbamento do encargo n'esses titu:os. -

Art. iO. 0 Os fiadores dos conservadores e dos seus ajudantes po
derão igualmente em todo o tempo subrogar a bypotheca da fiança 
por deposito em dinheiro ou títulos de divida publica, feito nos 
termos do artigo 38.0 , §§ t.0 l 0 , 4.0 , e 5.0 , observando-se, quan
to á cessação e cancellamento da caução subrogada, o que se acha 
prescripto no ~rligo antecedente. 

O ministro e secretario de estado dos negocios ecclesiaslicos 
e de justiça o tenha &t1siin entendido e faça executar. Paço, em, 31 d& 
dezembro de 1863.-1\EI-Galp«lr Pereira da Silpa. · 

,,...,... o o ' . 

' ,, .. ... 
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·DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1884 

· ft.ELATORIO 

Senhor.-0 credito predial iem sido e. ó amda ·qaasi desconhe
cido entre nós. Os principios em que. asscnta~a a nossa legislaç~ 

eivil sobre h~·pothecas e direitos prediaes, lórnavam, se· não hnpos
sivel, difficilimo o estab'Clecimento e · descnvnlu~ilo :df1 'mesmo cre• 
dito, e impediam que a propriedade " industria ~grfroti\ se desen
volvessem e progredissem por não poderem obter com juro rasoavel 
e longos prasos de amortisação, os capitaes de que carecem para 
conseguir aquelle fim. 

A lei hypolhecaria de 1 de julho do anno proximo preterito 
trouxe a desejada reforma n'aquella pflrfo da nossa kgislação, e 
satisfazendo a uma grande necessidade, veio rollocar subre os ver
dadeiros principios o nosso regimcn hypothcc:ario. 

Estava portanto dado um grande passo; mas ficando a~ execu
ção da lei dependente da organi~ação e puhlieação do seu regula· 
mento geral, sem elle não podia a reforma produzir os seus saluta
res cffeitos, descendo da esphera dos principios para o campo da 
applicação. 

Facil é portanto de explicar a anc:iedade com que a opinião pu
blica aguarda a publicação do mencionado regulamento, e o ar~or, 

·senão a impa..:icncia, tom qne a leem reclamado dos poderes pu
blicos, parecendo-lhe talvez excessiva a demora que tem havido da 
parte do gornrno na rtferida puhlicação. 

l\las, se não deve de modo algum estranhar-se o ardor e im
paciencia com que se reclamam providencias, das quaes com justi
ficada rasão se esperam importantes vantagens, não se deve tam· 
bem estranhar que o governo em assumpto de tão grande alcance
e ao mesmo tempo tão novo, empregue todos os meios necessarios, 
para quP. possa plantar-se e fructificar entre nós sem grandes diffi-
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culdedes e embaraços -esia reforme, ·que tem eohodo tantos e~ . na
ções aliás mais adiantadas do que a . nossa. · 

Profundamente coovencido de que a organisação de um regu
lamento geral da lei bypotb.ecaria. no qual. com ordem . e clareza 
se formulem as rl'gras nccessarias pare a ·fadl ·applkoç.ão <las dispo
sições consignadas na '. meema lei, é tão1 iodispeosavcl pàra que pos
sa acreditar-se e ser verdadeiramote \l.til a prC\lectada reforma, ·co~ 

mo é difficil de elabort1r, satisfazendo áquellas condições, o governo 
eutenden que não devia sacrificar á precipitação o bom resultado da 
mesma reforma. 

Foi por tal motivo que, c01)10 tive a honra de leY"t.r a() conhe
cimento de vossa mrigestade, foi encarregado da redacção do regu
lamento um dos nossos mais distinctos jurisC\.nsultos, cujos estudos 
t trabalhos n'este, ·e em outros ramos das sciencias juridicas são 
conhecido• e apreciados com fotrror por . naturaes e estranhos; e 
antes elo 4im de outubro, ·menos de qua~rc, mezes .dep9is da publica· 
~o da lei, se ·poderia ter publicado o dito regulamento, que se acha• 
va contluido. 

·Mas, comqunndo 1ejri incontestavel o mcre!cimento ·d' este' diffi
cil trabalho, mais uma prova evidente <la competencia do seu au
ct-Or, nem por is90 deixam de ser de verdade igualmenle iocontes
taYel -Os fundamentos do decrclo de 15 do mesmo mez, pelo qual 
YOSU magestade houve por bem nomear a commis8ão encarregada 
de examinar e rever o mencionado trabalho. · 

Este exsme e reY"isã-0 roram; é verdade-, um pouco demorados 1 

se ítttendermes á aciedadc com que é esperada a e..'ecução da lei, 
mas,.se atlenderrJ1os á i111portaocia e difficuldade do ~umpto, é jus-. 
to confessar que a demora é mais que muito justifka1ia. 

E não é menos justo coníessar que a commissão se -houve com 
todo o zêlo no desempenho do difficil e espinhoso encargo de que 
fôra incumbida, e as respectivas. aetas attestaru a assiduidadti das 
suas sessões, e o modo reOectido por <1ue foram dis1·utidas as mate
rias que se contcem no projecto de regulamento, até chegar a um 
accordo sobre cada uma d'ellas. 

Este importanle trabalho, que deve atlrahir sobre aquelles que 
o redigiram e assignaram os louvores e eslima publica, acompanha-o 
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a ferça e pre•tigio que lhe commonica o bem fundado conceito em 
que são tidos os membros da commissão. 

É pois o projecto de regulamento . por ella organisado que o go
verno adt1pta, e que sem alteração tenho a honra de submeuer á ele
va~a consideração de vossa magestade. 

Secretaria d'estado dos negocios ecclesiuticos ~ de jtrstiça, em 
' de agosto de 186'.-Gaipar Ptrtira da Silea. 

:DECRETO 

Tomando em consideração o relatorio do ministro e secretario 
d'e~tado dos negocios eccleciasticns e de justiça, e tendo em \'Ísta 
o que dispõe o§ U.0 do artigo 75.0 da carta constitucional da mo· 
narrhia, e o artigo iO!. 0 da lei hypothecaria de 1 de julho de 1863, 
hei por bem approvar o regulamento geral da mesma lei, que faz 
parte do presente decreto, e baixa assignado pelo referido ministro 
e seC'retario d'estado. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios ecclesiasticos, 
e de justiça, dos negocios do reino. dos negocios da fazenda, e dos 
negocios das obras pulilkas, commercio e industria, assim o tenham 
entendido' e faÇam executar. Paço, em i de agosto de 186,.
REI:-.Dnque de Loulé-Gaspar Pereira drJ Sifoa-Joaquim Tho
máa Lobo d'Avila-Joao Chrysostomo d'Abre" e Sousa . 

• 

,. 
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REGUlHEllTO 6Ellll 

DA 

LEI I-IYPOTHECARIA 

TITULO 1 . • . 

Da lawtalla~e dM registos predlaea, aetoa 
preparatorles e fnaeeloaarle• eaearreaados do 

•er•l,e du eeasenatorlas 

Artigo 1.0 O registo das domloios, hypothecas, direitos e en
cargos prcdiaos, em conformidade com as dispo!l1ções d~ lei hypo 
thecaria de 1 de Julho de 1863, será definitivamente installado em 
todo ~ reino e ilhas adjacentes no dia que fõr fixado por decreto 
especial, praticados os actos preparatorios determinados n'esle titulo. 

Art. !.º Desde o dia que fõr lixado para a installaçáo das con
sen·atorias cessam os registos de hypothecas, e outros estabelecidos, 
por Yirtud_e dos decretos de !6 de Outubro de 1836, e 3 de janei
ro de 1837, e mais providencias correlativas. 

§ 1. 0 Dentro· ele tres di.1s a contar do dia supra indicado, serão 
transferidos por inventario para o archivo da respectiva conservato
r1a os livros dos mesmos registos, indiaes e mais papeis respectivos · 
e ahi depositado11 no estado cm que estiverem. 

§ t. 0 Quando em Lisboa e ,Porto os bairros e concelhos com
prehenderem frcguezias, que, cm rasão da divisão dos districtos cri-· 
minaes, pertençam a conservatorias diferentes, serão os livros re
mettidos áqoella que comprehender maior numero de freguezias ur
banas. 

§ 3.0 Os conRervâdorcs 'mandarão lavrar 1ermo no livro dos ul
timos registos, em que declarem ·quantos são os mesmos livros, e 
as citcumstancias etternai:: que n'eUes eucoa&rarem. · 

• 
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§ i.'' Aos actos de que tractam os §§ 1. u e 3.0 assistirão, cm 
Lishoa e Porto, os procuradores regios )unto das respectivas rela
ç·i:•s. q11e poderão, no caso de impedi~ento1 fazeMe substituir pe
los seus ajudantes ou delegados; na~ outras terras do reino assisti
rá aos mesmos artos o respectivo agente do misnistcrio publico. 
Qualquer dos mencionados funccionarios que assista deverá assignar 
o termo de quP. lf'l}cta, o § antceedqnte. . 

Art. 3.0 Á installação das conservatorias precederá: 
1.0 O coucurso para as nomea~õ~s dos conservadores privati

vos e- seus ajudantes, em Lisboa e Porto, conforme ao decreto de 
31 de dezembro de 1863 (lei hypothecaria, artigo 7.e); 

2.0 Distriblli\ão. dos livro! de :registo, dos modctm .&; B, e, 
D e li~, nos tel'fll1>s d'csae regalaMenlo; 

3.0 Hubrica.dos mesotol livros (lei hypotbecaria, artigo '3.0 ); 

4.0 \\sita ás conservatorias 
§ uuiró. A visita 'ás coilservatorias tem por 611 examinar: 
1.0 Se o local escolhido pelos .-espectivos conservadores é suf

ficicnte e adeqmrdo; 
· t 0 Se ·ahi existem devidamente arrumados os livros dos mode

los .&, Bf C, D e E; 
3.0 Se ahi e-c:istem cadernos de .talão e guias impressas confor

me os modelos -D, 8 . e T; 
'·ºSe tudo .o mais que toca ao material do serviço se acha alli 

em boa ordem e collocação. · 
Art, 4. 0 Esta visita será, quando o governo determinar, feita a 

todas as conservatorias .. 
1. 0 Em Lisboa e Porto pelos procuradores regios juntos ás rcs 

pectivas relações; 
· 2. 0 Nas outras terras do ·roino ~elos delegados do . procurador 

regio das: respectivas comarcas. , , 
Ar.t 5. 0 Os ell'citos uteis .ou prejadiciaes, resulta11lcs do regis

tro, ou do não registro, elll eonformidade com . a ley hypothecaria 
de 1 de julho dti 186:1 e com as leis de 30 de julho de 186i, só 
começarão a contar-&e desde a installaçã.ô das oooservatorias. 

§ uoico. Fica .desde. já obri~rio o.presente resulamento para 
os actos preparatorios: -d•· que-trac:tam qs artigos anteceden~es. A 
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sua execução plena fica de1lendente da publicaçã9 do decreto espe• 
cial a que ~e refore o artigo 1. 0 

Art. 6.~ O scn·i~o das conscnalorias é praticade por conserva- . 
dores e ajudantes privativos, com as habilitações requeridas na lei 
hypotbecaria (lei hypothccaria artigo 7. º): 

1.0 N,1s de cada um dos districlos crimioaes de Lisboa e Porte 
(lei hypothi~caria, artigo 7. º ; 

!.º Nas mais lol'ali<lades c1u que as consen-alorias privativas 
vierem ti ser creadas por virtude da authorisação concedida ao go
verno na mesma Jci (artigo 2.0 , ~ unico). 

§ unico. O seni~o das outras ('()Dserval<lrias .do reino ~ ilhas 
adjacentes é confiado interinamente aos administradores dos conccr 
füos auxiliados pelos seus escrivães (lei bypothecaria, artigos t.-o e 9.0) 

Art. j . 0 \' crificando-se a. varatura da cooservatoria por lransfo
rencia. despacho judiciario ou demissão (artigos !7. a, ~8 .0 , 19. 0 

e 20.0 da lui hypotber.aria), e não havendo substituto designado 
na lei, o eonserYador não poderá desamparar as suas funcções ·antes 
da installaçào do seu !iucct~sor, e responderá cm caso contrario por 
perdas e clamnos. 

§ unko. O novo despachado deverá asi;cgurar-se, ao entrar no 
exercido do seu · rarg<>, da · exislencia real de todos os regi.;tros, in
dkes ou repcrtorios, e mais livros decretados no pre~ente reg~la· 

menlo, dos qnaes se fará o competente inventario, assistindo a cl
le, e assignando-o o respetth·o agente do ministcrio publico, cm 
harmonia com o.que se acha determioad3 no § 4.0 do artigo 2;0 

Art, 8 .. 0 Todos os empregados subalternos rlas cooservatorias, 
são cool!iderados prepostos dos. cooser•adores e de sua livre ·escolha 
e nomeaçào :(lci hypotheraria, artigos 10.0 e 30.0) . 

§ u11icó. Nas conservatorios de segunda ordem os 1mnservado
res exercerão a respeito dos escrivães, seus auxiliares n? serviço do 
registro, as mesmas atlribuições que, como administradores do con
celho, exercem pela lei rommum a respeito de seus escrivães com 
relação -ás funcções adminbtralivas. 

A.rt. 9.0 Os amanuenses empregados nas conservatorias priva
tivas, que não desmerecerem a coafiança dos conservadores por es
paço de cinco aonos, e tiverem mostrado iotelligencia, as•iduidade e 
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probidade. trrão prefcrentin, em igualdade de cirruustanrias, e 
satisfeitos todos os mais rc11uisilos e condições das leis e rt'gulameo
tos, pera serem providos: 

1. 0 Nos logare~ de amanucnses das repartições ·superions do es
tado, 110 r2so de assim o rcquert'rem, e tendo por si informação 
de tuerecimcnto e ser\'iço distinrto, dada officialmente, e nunca por 
ai testado, ao governo, pdos respecti \'OS conservadores; 

i.º !\os ofürios de lahclliàes de uolas. 
Art. 1 O •11 Os ajudantes dos conservadores sómente poderão sus

pender os amanucnse", quando fizerem as rnzes dos cooservadorcs, 
durante as rncaturas do logar, e ate declaração dos novos conser
.fa4«es. 

· At1. 11. 0 Será estabelccidi:i na capital uma commissão, sem ca
rader pc~ancotc, C OÕ\J retribuida, que ~ comporá de seis mcm• 
'brot, iro.meados pclu governo d'entre os funccionarios superiores de 
justiça oil de ac.lministrai;ão, .residentes na mesma, capital. 

Art. U.0 Esta commissào, de que será prcsic.lt!nte o prüneiro 
un ordem da nomeação, e secretario o ultimo. terá a seu cargo: 

1. 0 Interpor parecer sohrc todos os ncgo~ios relativos 110 registo 
e nedilopredial, ácerra dos quaes for mandada consultar pelo go\·erno; 

~.º Propor ao go\·ctt10 as providéncias de rnelhorarneuto ou de 
reforma, que sobre crcc.lito predial 11 cxperienda mostrar oeccssa· 
rias, para serem convertidas cm pro1loslas de lei; 

a.0 Dirigir ao goremo, de seis cm seis mczcs, um relatorio do 
andamento que forem lc.1do os registos. prcdiaes, e de seus re
sultados economicos, para o que ser-lhe-hão fornecidos pelo gover
no os dornmentos, informações, mappas e mais esclaredmcntos que 
se mostrarem neccssarios; podendo a commissâo ·reqttesitar tam
bem do go,~rno quae:;1111er outros que tiver por con,·eni<mtes para 
o dito li111, 
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Das ftaa~as dos eonaerndore• prl•atl"•.. e 
aeus substitutos, e dos admlnlstradorea do• 

concelhos, eonserTaderes Interino• 

Art. 13. 0 Nenhum conser\'ador 011 ajudanle poderá entrar ue 
excrcit:io de suas funcções sem ter previamente pre11tado fiança DÓ• 

termos estabelecidos nos artigos seguintes. 
§ uniro. Exccptua-sc a hypothese pNvista no artigo !7 .º d'e1-

te regulamento, com referencia ao § unico do artigo 13~ 11 da lel hy
pothernria. 

Arl. U.0 As fianças que os conservadores devem prestar (lei 
hypothccaria, artigo 11.º) são lhndas na quantia de 1 :000~000 reis 
para Lil>hoa e Porto, e de rioo~OOO reis para qualquer outra con:. 
servatoria privativa que veuha' a ser crcada eU1 outras terras d& 
reino; as de ronscrvatorins de segunda ordem são limitadas é quantia 
de 300~000 reis (lei hypothccaria, artigo !.0 § unico, artigo 'ta.• 
~ unico). 

§ unico. As que· devem prestar os ajudantes dos ceuervadorcs 
privativos i;ão fixadas em metade das que são exigidas aos mesmoe 
conservadores. 

Arl. 15.0 As fianças de que tracta o artigo antecedente p~dem 

romprehender, qualquer d'ellas singularmente, um oa dois fiadorcsi 
responsabilisaudo-se cada um tl'cllcs por uma parle do valor' da fütn .. 
ça e hypotherando bens corrcspondeutcs á obrigação que lbltllh 
rem sobre si. , 

. Art. 16. 0 A fiança con~titue-sc por escriplura publita; eni <ft18 
deve dedarar-sc a qualidade do que presta a fiança, o ohjeelo o 
quanlw <l'e~ta, a nr1ture7.a do,- bens immoveis que se hypotheram, 
seu valor e origem, e se estão dt'»cmbarnr:tdos de qualq1rer hy(lO·, 

tbeca. 
Art. ti .8 A escríptnra Je que trata o artigo antecedente será 

lavrada sómente depois de se ter procedido á avaliação dos bens 
ofkrccidos cm hypothera pelo fiador ou fiadores e de havei· sido 
julgado pelo juiz o valor dos mesmos bens snfficiente para scgnrat 
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o pagamento da quantia da fiaura; tudo nos termos dos artigos se
guintes. 

Art. 18.0 Os conservadores das conservatorias privativas e seus 
ajudantl's, e bem ai:sirn os conservadores' <las tooservatorias de se
gunda ordem, quando, cm ohservancia das disposições dos artigos 
1 t.0 e 13.u da lei b~·polbecaria, hounmn de prestar a fiança res
pectiva, cujo valor se al'ha fixado no artigo 14.0 e seu § d' este re
gulamento, farão para tal fim, ao juiz de direito da c·omarca, a que 
pertencer a conservaloria, um rcqucriaientQ por elles assignado, de
clarando: 

1. 0 Qual o fiador ou liadores que olTerccem. e qual no caso de 
serem dois, a parte da fiança por 'file l'ada um ~e responsabilisa. 

!. 0 Quaes os bens 11ue o mesmo fiador ou fiadores querem hy
potbecar, o seu valor e aonde são situ;HJos, e concluindo _por pedir 
no mesmo requerimento, que será tamb'Cm aiõ~ignado pelo fiador ou 
fiadores offerecidos, que o juiz Dlélnde proceder á arnliaçfto dos di
tos bens. 

Art. 19. 0 O juiz de direito, se os bens forem ;;ituados na sua 
comarea, mandará 1111c, ifr .. tribuido o requerimento, st•Jam intimados 
o respecti\'O delegado do pwl'urador regiu, o rt.'1fucrentc e seu liil
dor ou fiadores, para 1p1c se lou,·cm cm louvados que procedam á 
avaliação, 

§ unico. Se fort>m :'itu:Hlos em comarca dh·ersa mandará expedir 
precatoria para o juiz de direito d'ella, a fim de 'fUC abi tenha lo· 
gar a nomeação de louvados e a arnliação elos bens pela fórma su
pra indicada. 

Art. !0.° Feita a ª''aliaç:'ío e juntos ao processo o auto ou au
tos d' ella, no caso de se ler elTertuado na mesma romar<·a. ou, no 
caso contrario, junta ao mesmo pro!·e~so a rci;pcctiva prccaloria, o 
juiz, ouvido previa1Dentc o ministerio publko, julgará !toa Wl nio 
a dita avaliação, e suffidcnte ou insufficic•nlc o valor dos bens, se
gundo for de justiça. e sem recurso. 

Art. !1.º Julgada boa a avaliação e suffidente o \'alor dos bens 
ofrerecidos para hypotbcca, . deverá então lavrar-se, na conformida
de do artigo 16." d' este regulamento, a competente escriptura de 
fiança. cm que serão partes outorgantes o conservador ou ajudante 
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qne pretender prestai-a, e o seu fiador ou fiadores, os quaes hypo
'therarão na me~ma escriptura, para segurança do pagamento da 
quantia que affiançarem, os bens anteriormente designados e ava· 
liados para esse fim, apresentando no mesmo aeto. para ser trans
<Tipta na referida -escriptura, certidão do eompelcnte livro de regis
to, pela qual se mostre que os ditos bens se não acham sujeitos a 
nenhuma outra hypotheca ou enrargo. 

Art. 2'!. Lanada e registada devidamente a referida escriptura, 
o conser\'ador ou ajudante requerente rará novo requerimento, jnn
tando-lh'a e pedindo ao juiz que, cm \'ista <l'l>lla e do mais qnc de
ve cnnstnr dos autos, julgue a fiança ido1wa e d1•Yidamcnte presta
da; ao que o m~mo juiz, depois de mandar 1lar vi~ta ao ministerio 
publico, que dcn~rú rrqucrer tudo o que for nece~sario para intei
ra execução das leis, deferirá como for de direito e sem recurso. 

Art. ~3. 0 Depois da installaçào das ronservatorias e registos 
respectivos, qualquer conscrrndor ou ajudante, que pretender pres
tar a fiança exigida pela lei, deverâ juntar ao requerimento que fi
zer para esse lim, certidão, da qual conste aC'harem-se já regista
dos provisoriamente os hens, que o fiador ou fiadores offerecerem, 
para n'elles se constituir a respeotiva bypotheca. 

Art. H.0 A fiança de que tratam os artigos antecedentes, po
derá ser substituída por dcp<>sito em dinheiro ou titulos de divida 
fundada, ou por hypothera de bens do proprio conservador, de va
lor correspondente ao da fianc:a. 

§ t.0 O deposito em dinheiro poderá effeetuar-se, ou no depo
sito puhlico de Lisboo ou Porto, ou nas rccehedorias de fazenda da 
respectiva comarca, ou cm ~ualqucr banco legitimamente aul"lorisado. 

§ 2. 0 Quando a substituição for feita por t1tulos de divida fun
dada, serão estes dt•positados na junta do credito pnbliro, com a 
clausula expressa da obrigação hypothecaria, mas sem prejuizo da 
recepção dos juros pelo depositante nas eporhas do pagamento. 

§ 3. 0 Se a substituição for por hypothcca de bens· do proprio 
conservador, proceder-se-ha á legalisaçào d'csta pela fóÍ'ma que fi
ca determinada nos artigos 16. 0 a !3. 0 para a prestação da bypo
tbeca do fiador. 

§ i.0 Na hypothese dos§§ 1.º e 2.0 , o conservador apresentará, 
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.t11i1h11otemento ao que lhe incumbe fiu:er na e!lpecie do § S.", os 
respectivos lilulos de deposito ao juiz de direito da comarca, o qual ' 
eo114 resposta do ministcrio publico, haverá por cumprida a lei, se 
usim for de jusJiça, 

§ 5.0 Os tilulos de di\'ida fundada, para o caso previsto no§. 
~.º, serão sempre computados pelo valor do mercado, com a di
minuição da quinta parle. 

§ 6.0 Quando forem materia ou objecto da hypolheca prcdios 
11rbanos ou casas, não poderão admittir·se sem a apoiice de segurn 
contra fogo. 

Arl. !ã.0 Os conservadores pri\'ativos e seus ajudante~. bem co-
1110 os conservadores das conscrvatoriasde segnnda ordem, depois de 
haverem prestado qualquer das cauções que lhes são exigidas, poderão 
em todo o tempo sobrogal-a por alguma das outras que a lei per
mille, ob!ervando-se, quanto â constituição da nova eaução, o que 
respertinmcnle se acha determiuado no presC'nle regulamento, e 
não cessa11do em lodo o caso a primeira, emquanto se não lirmar a 
segunda. Nos casos de substituição de hypothcl'a e;pel'ial por outra 
da mesma natureza, sem a inscripção d' esta se não cancellará aquel
la (lei hypothecaria, artigo 12. º). 

§ unico. O mesmo !e praticará nOi casos de suhrogação de hy
potheca e!pecial por deposito e aYerbamento em inscripções. O can
ccllamento só terá Jogar em presença de documento que comproYe 
o averbameato do encargo n'esses títulos. 

Art. 18 . ., 09 ftadores dos con•erv11dores e dos seus ajudantes 
poderle ignal111eatf., em todo o tempo, suhrogar a h~ fl-Othcra da fian
~a por deposito cm dinheiro ou titulos de diYida publica, feito nos 
t~rmos determinados no artigo U.0 §§ t.• ~.º, ~.ºe ü.0 , do pre
itente rci;ulamenlo . obserYando-se, quanto á cessação e caneellamen-
1<> da cau~ão subrogada, o que se acha presrripto no artigo antece
dente . 

.l.rt. 17. • .lo~ con!crYadores de 11eg1:nda ordem é conredido o 
llJ'4SO de quarenta dia!, a contar d'aquelle em que entrarem no exerci
rio de suas funcções, para prestarem alguma das cauções estabelecidas 
1rn lei, eu para pronr•m a impo!sihilidade em que se acham de a pre5:. 
tar. 
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§ unico. Bste praso poderá ser prorogado ·pelo governo hal'tn.do 
justo motivo. . 

Art. !8.0 o meio competente para provar a impossibilidade do 
prestar a canção ser.á uma justi6caÇão perante o juiz de direito dll 
comarca respectiva, articulando o c1 nsen·ador 03 motirns da referi
da i:npossihilidadc, e requtrendo logo a citação do d~lpgado do pro
curador tecio para os Yér jnstifker. Este magistrad"' cloreni PffffiO· 
v.:r tudo o q11e for necossario para intetra observanda·das leis, e 
o juiz julgará a final, em vista das provas, a sobredita jnstiíicação. 
como for de justiça e sem recurso. 

Arl. ~9. 0 Os admin"radores dos concelhos: que forem ao· mts: 
mo tempo conservadores, e que não tiverem preS(ado alguma das 
cauções estabelecidas, tntrarão até ao dia õ de cada mez, por de
posito, nos cofres das recebcdorias das respectitas comarcas, ou nos 
de algum banco auctoriRado pelo governo, com a quarta parte dos 
emolumentos que lhes tiver<'m pertencido no mez antecedent~. 

Art. 30.0 Passado um anno, a contar do dia em que se annun
ci.u na folha official do governo que cessaram as funeções dos con
servadores de segunda ordem, poderão estes levantar as sommas de
positadas, juslilkando com prel'edencia de citação edital o. audiencia 
do ministerio publico, não ter sido' contra cllcs instaurada cm juízo 
acção alguma que tenha por objecto responsabilid.'.lde por attos 
relativos "º serviço da conservatoria (lei hypothecaria, artigo 
11.º). 

§ unico. Hnendo-se intenlado dentro do referido anµo alguma 
das acções supra indiradaa contra o conscrYador. não poderá este, 
no caso de obter sentença ahsolutoria, le,·antar o deposito. nem, 
sendo condemuado, levantar qualquer remanescente <l'clle, depois 
de satisfeita a responsabilidade imposta pela $elltcnça. sem ter. pri
meiramente justificado pel11 fonna prescriptl\ que, dentro do armo 
marcado, não lhe foi proposta nenhumll outra at'ção com igual fun
damento e para o mesmo !Nn. 

Art. 3 l.º A mesma justificação· e nas mesmas. circum111ancias te- · 
râ logar para o fim de se canl'ellar a hypotheca, levantar deposito, 
remover o encargo da cauçh oo extinguir a íian~à, com relaçã& ao1 
tonserradorer privati\>08 e seus ajudantes, e aor eoMcnadóres de 
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segunda ordem, que heU\·erem prestado alguma das referidas cauções 
(lei hypothel'aria, artigo !1.0). 

TITULO 111 

De• ltno• qae deTe• exl•tlr ••• 
eoDAerwaterlas, seus requisitos, dena1,10, 

deaerl"io' eoaaena"io e reforma 

Art. 3~.e Deverão existir cm todas as conservatorias do reino 
e ilhas adjacentes o~ livros neressarios pari o bom <lesempenho do 
serviço de registro predial, e serão os determinados n'cslc titulo, 
eonforme os modelos que acompanham este regulamento (lei hypo
lhecaria, artigo U;º. § ! .º). 

Art. 33.0 Os livros a que se refere o artigo antecedente são: 
1.0 Diario (modelo A); 
t.0 Das descripções e inscripções prediaes (modelo a:,; 
S.0 Das hypothecas (modelo C); 
4. 0 lodice real ·(modelo D); 
IS.º lodice pessoal (modelo E); 
Art. 34.0 Estes livros serão: 
1. 0 Uniformes em todo o reino e ilhas adjacentes, riscados e 

pautados conforme os referidos modelos, que vão juntos a este re
gulamento; 

2.0 Organisados debaixo da immediata inspecção do governo. 
§ unico. Será scllado unicamente o livro do registro das hypo .. 

thecas (morlelo e ). 
Art. 31S.0 Os livros do registo, conforme os modelos A, D, 

e, D, E, serão fornecidos pelo ministcrio dos negocios da justiça 
a todas as conservatorias, indemnisando-se o governo do custo dos 
que fornecer ás conservatorias de segunda ordem pelos emolumen
tos dos r~spectivos conservadores; para o que adoptará o meio de 
cobrança que julgar mais conveniente. 

Art. 36.0 A d.istribuição dos livros .&, D, e e, será feita em 
duplicado para cada conservatoria, devendo ter cada um dos livros 
• e " quatrocentas paginaa e o livro B seiscentas. 
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§ unico. Os livros D e E não ·serão distribuidos ca1 duplic:ido, 
e terá cada um duzentas paginas. 

Art. 37 .0 Os conservadores, logo que se adie lindo qualc111er 
dos linos fornecidos em duplirado, ou eslt'Jam esrriptos dois t•·r~us 

de qualquer dos_ outros, requisitarão do ininisterio rios negocios ec
clesiasticos e de justiça, por intervenção dos proruradores regios, 
outro livro da me&ma classe. 

Art. 38.0 A primeira pagina do diario- immediata á do tormo 
de abertura, e as seguintes, serão·cortadas na parte superior por 
linhas horisontaes, deiundo entre ella11 rspaço sufficicntc para n'el
le se indicar o titulo do livro e · o anuo em que se faz o serviça. 
O resto . da pagina será cortada por linhas perpendiculares, fonnan
do espaços para se indicar n'elles o numero de ordem de apresen• 
tação, o mez e dia d'esta, ·O nome do requerente por si ou por ou
trem, a qualificação externa do lit.alo, a rtibrira do conservador ou do 
empregado que tomou a annotação e a reícrenda ao registo. 

§ unico. Uma linha horisontal se passará immediatamentli por 
baixo do encerramento, eom que deve terminar n'este livro o ~ervi
ço de cada dia. 

Art. 39. 0 Este livro tem por fim certificar quantos títulos e ré
querimentoi. para certidões foram apresentados e a ordem chronolo
gica. da sua apresentação. 

Art. 'º·º Os livros de registo D e C serão de grande formato, 
na conformidade dos respectivos modelos-. · 

§ 1.0 A primeira pagina será destinada ao terni-0 de abertura, a 
seguinte para o pr,meiro registro que ge apresentnr. 

§ !.º Cada pagina será cortada pbt linhas horisontaes, e depois 
por linhas per111•ndiculares ,da cabeça á extremidade, de modo que 
otTereça tres t0lumnas, contendo a primeira um espaço igual ao das 
outras d ias. 

Art. 41. º A pagina immediala ao termo de abertura do livro 
mod1·lo B, é c~pceialmente destinada á d~srripçfio predial, que se
.rã feita no primeira roliimna. 

§ 1.º A pagina r. ct>lumna parallela é destinada ás insrripções 
prediaes. 

§ i.0 Nas segundas columnas das paginas parallelas se lançarão 
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os averbamentos corrclati~os. Nas lert"eiras ·as annotações respecti- • 
''as a cada averhamento, e referencias a outros livros (lei hypotbe-

. . 'I" o L:> o § ,. o 1 ~ o 1.1! º) earaa, artigos . a. , ~"'· ~. , • .,. e '4•· 
Art. U.° Cada uma das descripções prediaes terá o seu nu

mero prh·ativü e permanente pela ordem d1ronolo~ka das apresen
tações. . 

§ unico. Cada um dos a\'crhamentos o anootações terá lambem 
na mesma ordem oumeros seguidos á sua collocação especial e cor
relatava (lei hypothec·aria, artigo 3ü. º) 

Art. '3.0 N'este livro, conforme a maior ou menor probabilida
de de movimento predial, se .deixarão algumas folhas em braneo, 
começando depois d'ellas em numero du ordem seguido qualquer 
nova dcscripção predial. 

Arl. U.0 Não havendo nas J>f1gioas ·cm branro d' este livro, dei
xadas entre um num1•ro de ordem do deseripçào predial e outro 
seguinte, espaço suffidentc para so continuar o registo, se abrirá 
no mesmo lino, ou, se este se achar fmdo, em outro ,fa mesnJa 
da!õôc, novo regi~to immr.diato ás folhas cm btnnco do ultimo que 
csti,·er feito, e remissivo ao numero de ordem da respectiva- des
cripção predial. 

Arl. 45.0 Quaesquer declara~es ·qt1e por factos SQP6Venicates 
allerem as condiçi'ies características da deecripção predial, ou as 
ampliem ou modifiquem. strão lançadas nn c:.lumna dos a\·erbameo
tos por ordem :rnc{'essiTa dl! datas, e serão consideradas por aver· 
bamento á mesma descripção. 

§ t .0 O mesmo se ohsenará quanto ás alterações causada..<i por 
incendio, tremor de terra, inundação, e. outros . casos de força maior 
que extingam ou deteriorem alguma porte do objerto da descripção 
pNdial. 

§ !2.0 Todas as declarações que, sem factos supervenientes, fo
rem precisas, como rectificação, emenda ou referencia, serão toma
dos na terceira columna por anootllção. 

Art. 46.° Cada pagina do tino de .hypotberas (modelo C) será 
no seu começo cortada por uma linha borisontal, constituiudo espa
ço suffidcnte para n'elle se lançar o titulo do livro. 

§ 1.? A pagina será cortada depois por linhas ·perptridieulares 
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e comprebenderâ tres espa~s em braae.e, um pnr1 u inACrip9•e~. 
outro para os averbamentos, outro para notas rnargioaes; sendo de 
metade o primeiro, e de um quarto os dois restantes. 

§ i.0 Por baixo da ultima inscripção hypotbecaria se passarão. 
duas linhas horisontaes, para nos respectivos espaços que ellas ~r
marem se designar o anno, mez e dia em que se cootinua o regis
to. O mesmo se praticará por baixo de cada um dos averbamentos 
ou annotações. • · 

Art. 4 7. 0 O livro do indice real será organisado e dislribuido 
por freguezias; o do índice pessoal pt'las letras do alph\heto. 

§ 1.0 As. paginas do livro do índice real. serão . cortadas por li .. 
nhas horisontaes e perpendiculares . para conter além do titulo e 
freguczia: 1. 0 , o numero de ordem da indicação; ! . 0 , o numero de 
ordem da dssmprão predial, tino e paginas; 3.0 , a natureza do 
predio; 4.0 • o valor do mesmo: 5.9 , o nome do proprietario on 
possuidor; 6. 0 , a data da indicação; 7. 0 • qnalquer anno&ação ou ob
servação sobre actos ou contractos, como simples referencia nos li
nos do registo. 

§ !. 0 Se o predio já se achar no índice real, se fará sómente 
. reforencia na columna das annotações ao numero e paginas corre

lativas do novo registo. 
Art. 48. 0 As paginas do livro do índice pempal serão cortadas 

lambem por linhas horisontaes e perpendiculares; para couter, além do 
titulo e letra do alphabeto: 1.0 , os nomes das pes!loas insrriplas, adi
va ou passivamente. nos registos; t.0,pro&são e domidlio; 3.0 refcreu· 
eia ao <·ompetenk li no ou livros e paginas: A.0 , referenda aos nomus 
correlathos do mesmo ini.lice, que flglll'am. nos ·registos; 5 .• 0 qualquer 
annotaçào qu1~ ··;1ncclle no todo ou em parte a transcripção pe~oal. 

§ 1. 0 Se o nome da mesma pessoa se achar já no indice pessoal, 
se addicionará mais a esse nome o tino e paginas c1ú que fka a 
norn inscripção. 

§ !_!\ Se na mesma inscripção predial ·figurar mais do mnn pes
soa, adiva 011 pas~hamente, o nome ci~ cada· UIY~. ·será l&nçado 
distind.am1•.nte no indit-e pessóal COOl tefetencia reciprota. 

Art '9.º Todas as indicações de predios no indfoe real," ·romo 
àe atmee ao iadice peseoal, temari• oin ~vo autllero de ordem · 
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e~pe;.-ial. º" pre<lios com relação á frt>guezia a que pertencerem, os 
nonws 1·om · r1·larão á respediva letra do nlphabeto. 

Art. :io.• A,. indicaçõHs serão synoptieni1 e remi~sivas, exc~ptun
das as dos nomes que serão sempre transeriptos eom os seus pro
nonws e appt'llidos. 

Art. 5t.0 Entre uma indicaç-.lo real ou pei-soal e a sua imme
diata se deixará sempre um espaço em branco, que se mart·ará por 
uma linha hurirnntal, e as paginas terão mais as linhas perpendi
culares in<fi~pcnsaveis, conforme nos modelos D e E· 

ArL. 5.t, 0 Esgotadas as folhas destinadas a uma frrguezia no li
vro do índice real, ou as destinados a uma letra do ulphabeto no 
indire pt'ssoal, o registro continuará em livro immediato da mesma 
classe, a\'erban1lo-se o transporte no logar competente do livro an
teredentc. 

Art. 53.0 Estf'!; índices serão rer.rmados de dez em dez anoo~. 
climina11tlo-se do pessoal, quanto srjn possivcl, os nomes das pes
soas que arti\'a ou passivamente deixem de existir para os registros, 
i-eja por morte, seja por netos de transmissão eu alienação inltr vi
vos. e tio iodke real os predios distinctos, que houverem sido po~
teriormente reunidos em um só ou divididos em parccllas c:on,:tiLu
tivas de "º'os predios. 

§ unic:o. Dos que houverem sido completamente destruídos se 
fará somente referenda ao solo ou arca do terreno. 

Art. 5( .0 Na reforma do iodice real procurarão os conscn·ado
res ligar as synopses pred,iaes por ordem de suaa roofroutaç<it•s, 
dando-llws uma nova numeração seguida cm cada frcguezia. iodi· 
caudo porém sempre o numero de ordem da dcscripção predial e o 
de policia, se o ti~er. 

Art. 5!i.0 Na reforma do indice pessoal aperfciçúarão, quanto 
seja compativel com o servi~o do registo, a ordem alphabetica do 
colloração e de precedencia entre nomes da mesma letra. 

\ 

Art. 56. 0 Os índices anteriores ficarão archivados, para serem 
consultados sempre que seja ncccssario. 

Art .. 57.° Cada um dos Iinos de 'que trata este titulo será apre· 
sentado previamente pelos conservadores ao j11iz de direito da res
pectiva comarca, para que sejam por elle ou por pessoa a quem der 

Dig1tized by Google __ ... 



commissio, oumeradas, e rubricadas todas as folhas, e d~pois lan
çado por um dos· esrrh·ães do juízo na primeira pagina um termo 
de abertura, e outro de encerramenlo na ultima, referendados 
ambos os termos pelo juiz de ·direito (lei hypothecaria, artigo 
43.º) .. 

~ uniro. Se. depois de começada esta numeração e rubrica, o 
juiz de direito a não po<lér concluir, a continuará qnem o suh:-tituir 
legalmel'tc. ou a pes:;oa a quen1 este der commissào, e o e11criviio 
fará d'isso menção nos termos de abertura e cncerrumento. 

Art. !i8.0 Aos conservadorcf incumbe eJpecialmcnle a ~uarda e 
tonsen·açào em boa ordem e recato de tod6S os livros e. dontmcn
tos p•'rh'n,·entes á sua ronservatllria (lei hypothecaria. artigo. ~3. 0). 

§ 1.0 Todoc; os dias, ao fechar das .horas do registo, o t·on:;er
"ador p;uardará debaixo de thavc em togar seguro os livros . diario, 
incli .. cs p<'3!'oal e real, e bem assio1 os documentos apresent11dll1 ao 
r1·gisto que no mesmo dia não podessem ser inscriptos ou averbodo.s 
no livro eompetente. 

§ 2.0 A mesma obrigação incumbe aos ajudaot's dOi ronserva
dores privativos, e aos substitutos dos .. admioistradores, quando exer
cerem as funcções de conservadores. 

TITULO IV 

Do ser:vl'o do real.da predial nu auaa ~ela,ões 
. geraes eo• os eo~serTadores e pesso~_:·· 

requerentes, e com o &oTerno 

Arl. ü9. 0 Oii aclos de insrripção, averbamento e C'anrellação nos 
registos nunca ser.ão praticado~ pelos conservadores offidosamenlc, 
mas sempre. a. requerimento de parte legilin1a, salvos os l'asos ex
pressamente exeepluados n'csle regulamento. 

§ noicCI. E' parle frgitima para i;olic:itar nstes ot'los aquelle que 
possuir ou adquirir algum direilo predial, apresentando por si ou 
por seu legitimo rcpres1~11tante titulo nos termos da lei b.vpot!H'l'aria. 

Art. 60.0 0 serviço das conservaforias começará pelas llQ\C ho-
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res da mauhli e terminará pelas quatro hor'ai; da tarde, e lará Jogar 
todos os dias não. reriados. 

§ t .0 São nullos os registos tornados anle11 ou dépois das horas 
fixados, e os consenaderes responsaveis por perdas e dnmnos. além 
das penas maiores estabelecidas oo codigo penal. no .. aso de haver 
falsidade. Exceptua-se a cspecie prevista e regulada no artigo 73.0 

§ ! 0 Se pelo numero de concorrentes oão poder fazer~se ore
gi~to no mesmo dia, bsstarão para fitar a sua antiguidade ou prio
ridad;.: os numeros de ordem de apresentação ron:;tantcs do diario. 

Art. 61.0 Nas conservalorias, ta'nto de primt•ira l'OffiO de srgun
da ordem, estarão sempre presentes os conservadores respedivos, ou 
quem l1•galmcnte os deva substituir 

Art.. 6:2.0 Os extractos, ·de que tratam os artigos .US.0 e 46 da 
lei hypothécarta, serão sempre feitos pelos conservadores ou pelos 
seu~ substitutos eni exercício; mas poderão ser escriptos nos livros 
de registo pelo empregado que elles designarem. 

§ unico. Nem os amanuenses nas conservatorias de primeira or· 
dem nem o escri\'ão nas da segunda, ou amaouense pelo adminis
trador auctorisado, poderão escrever nos livros do registo cousa 
que não seja ordenada e appronda pelo conser\'ador. 

Art. 63.0 O titulo ou tilulos que houverem de ser inscriplos no 
registo serão apresentados ent duplicado ao conservador. 

§ t .0 O conservador tomará em seguida no diario nota da apres 
sentação, a qual reproduzirá nos titulos apresentados, e ambos se
rão ruhricados p«!lo consenador e requerentes, ou pelo ronservador 
sómente, se aquelre não souber assignnr, o que o mesmo ronser\'a
dor declararlf. 

§ 2.0 O ronservador terificará a perfeita igualdade dos títulos 
apresentados em duplicado. 

§ 3. 0 Não · haverá obrigação do apresentar o titulo em duplica
do, quando o seu original ou copia authení.ica se achar de um mo
do permanente em algum archivo ou cartorio publico. 

§ i . ° Feito o registo o conservador numerará e rubricará todas 
as folhas de ar.1bos os exemplares do titulo ou de um só, quando 
se dér a exrepção do § antecedente. 

~ ü.0 O conservador énlre,ará depois á parlo o titulo numerado 
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e rubril'ado, de\'endo ao me sm<> tempo entr<'gar-lhe tftmhem um cer· 
tifkado do registo conferido com o original e por elle conservador 
assignado . 

Art. 6t.0 Os titulos terão em cada dia o numero de ordem qno 
lhes pertencer, e que n'ellcs 11erá· escripto nó arto da opresentação, 
e a prioridade d't>sse numero rt>gulará a pre<•edencia no registo. Se 
a apresentação for simultanca, será primeiro em numero o mais an
tigo em data· Se um e mesmo requerentr. apresentar mais.de um ti
tulo dh·erso, terão numeros seguidos. Se mais de um titulo for apre
sentado pelo mesmo rc<tuereote relati'Vb ao m~mo objerto, o nume
ro de orilcm será o mesmo, addicionado nos outros · titulos com as 
letras A, B, C, etc. 

§ 1111i1·0. As dedaroçiJes romplementares terão o mesmo numero 
de ordem dos tilulos ª' que se rcferirent. 

Art. 6 5. 0 O cons!)rvador assignará todas as diS<'ripçõcs e ins
cripções prediaes e hypothecarias, depois de lidas, rom o ~11 nomé 
por iritciro, e ruhrkará com o seu appell.ido os averbamentos e an
notações. 

· Art. 66.0 Se durnnte o registo sobrevier qualquer rt•quererite, 
não se su~pcnderá nem interromperá o serviÇo, mas de,·erá togo ser 
annótada no titulo · e no dforio com o l'Ompetcnt<! ·m1mcro de ordem . 
a nova apres~ntaçfio por um dos empregados da l'onservatoria, que 
for auctorisado pelo conservador, ao qual <'xclusivamcnlo ·pertence 
rubrica-la; nos termos do artigo 63. § 1.º d'cste r-0golamento. 

Art. 67. 0 A cnt.rcga do titulo registado l'-Om o <·ertitirado com
petente será o ultimo acto do RerVíç<J com i:elação á pessoa que ti
ver requerido o registo, 

Art. &8.0 As partes poderio, para ·mais dareza, exat'lidão e br~ 
Tidade dos regist~. apresentar-se na consenatoriir munidas das mi
nula's dos respectivos extractos, em que comprehend11m nilo só as 
circomstancias que constarem dos iitulos, mas todas as de que por 
íóra d'elles tiverem couhecimento, e :lhes for conveniente meudonar 
no registo (lei hypothecaria, artigo U.0 e iiti.0). 

§ unico. Estas minutas serlo .assignadaf; pelos apresentantes, e 
por e lias se guiará o fOnscrvador, so depois de as ter confrontado 
ceau 6s titul<)s as nlo achar em oppesif{lo com e que u'-01les for ei· 

• 
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pres!IO, porque no ca!lo contrario será pelos tilulos e declara~·ãcs que 
os extra1·tos deverão ser feitos e lançados. 

Art. 69.0 o,- n·gistos serão feitos sem emenda r.cm ra:;ura . As 
entrelinhas, que forem indispensaveis e tiverem cabim1•nt~ . . serão 
rcsalvadas á margem da pagina fóra das columnas Se n~o tiverem 
t·abimenl<', o registo se trancará na .parte que estiver esrripla, com 
a simples nota <le · « inutilisad()» 11ue o .conservador rubricará, e de· 
pois o começará de novo. 

Arl. 70. 0 Sempre que o ('Onservador tomar uma insC'ripção <'O· 

mo provisoria. l'm conformidade com este regulamento, assint o de· 
ve declarar expressamente, tlinto no contexto do registo, como por 
atmotaçào. 

Art. 71. 0 Os erros materiaes do registo, ·e que o não a Iterarem 
suhstandalmcnte, poderão ser rectificados por iniciativa do proprio 
l'Oos1~n411Jor, e ex olficio, ou a instaocia de qualquer das partes in
teressadas. 

§ 1 . 0 Para que possa em um e outro caso fazP.r-se a rectifica
ção. deverá o ronscrvador convocar todos os interessaJos a<'tiva e 
passivamente. no registo, dirigindo-lhes officios, em que lhes designe 
o dia e hora em que devem comparecer na sua cooservatoria, e o 
fim para que são coovocadps; '10adj1n•aodo-se reciprocamente os con
serrndores das diversas conservatorias para que os sobreditos offidos 
sejam devidamente entregues aos interessados residentes no dis· 
trido de qualquer d'ellas. 

§ ~.º Reunidos os inlere!'sados no dia e hora designados, se con
('ordarem todos entre si,;. e com o conservador em fazer-se a ret·ti· 
fil'ação, effeetuar-se-ba cita reduzindo-se esse accordo a termo, assi
gnado pelo conservador e interessados, do qual o conservador. fará 
um extral'lo, que lan~ará em annotação no livro respectivo, e no 
logar l'Orrespondento da columna das aonotações: devendo o sobre· 
dito lt~rmo fic'ar arrhivado na conservatoria, e o cooservad11r entregar 
a t'acla nrn dos interessados um certincado f'a aonotação feita . 

~ 3.0 No ('aso de que todos ou algum dos int.erPssados deixem 
de eomparel'er no dia e hora designados para se tratar da re<'tifira
ção. não será ~s!:a falta motivo siifficiente para que se não faça; 
mas, se os interessados não concordarem entre si, e com o conser-
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vador ácerca d'ella, sómente poderá a 'Jllesma fazer-te .com prece
dencia de decisão 40 j11i1, ·que o determine, nos termos dos artigos 
67.º e 68. 0 da lei hypolhecaria. · 

Art •. 7!. • Chegada a hora de fechar as conservatorias, nenhum 
açto de ser.viço poderá ser praticado excepto a annotação de encer~ 
ramen\O. no diario na qual se indicará o nwneso de apreseatações de 
ituJos para registo. 

§ unico. Se ninguem, durante as horas fixadas, Tier requerer re. 
gisto, assim se dirá no mencionado encerramento. 

Art. 73.0 Se ao chegar da hora do encerramento, se não tiver 
acabado dç lançar .algum registo, 4erá prorogada até este se conclu
ir, mu nio será admiuida duran~ a prorogação nova apresentação; 
e q°"lqner d' estas circnmstaocias será. menciooada no encerramento 
do diario. 

Art. 7'.9 Todos os extractos de títulos, que em tempo forem 
apresentados, e que nio poderem .. aates da h0ra do , encerramento 
ser lançados no regi.slo competente, ficarão rese"8dos para o ~dia 
seguiote; se este for feriado, .ficarão . para o immedia10, qàe o não 
seja .. 

Art. 75.0 Os extractos adiados por falta de tempo sério os pri
meiros a s~ lançados nos compe~ntes registos, · e con.ervarlio a prio
ridade e o numero de ordem obtido no dia da apreseutarJio• 

§ unico. Em todo o caso, logo que se tenha concluido·qualquer 
registo, se voltará ao diario para alli se escrever na columna do ti
tulo apresentado a nota de registado. 

Art. 76.0 Nenhuma inscripção pelos titulos, de que trata o: ar
tigo U.0 da lei hypo tbecaria, e de que sejam devidos á fatelida 
nacional alguns direitos, será feita. sem qoe pelo respectito .docu
mento se prove estarem satisfeitos; e havendo estipulação de .juros, 
ou seja por divida hypotbecaria, ou por qualquer outra, emquanto se 
não provar pela mesma fórma achar-se feito o competente maliífeslO 
(lei bypothecaria, artigo 65.0j. 

Art. 77 •0 Os cons~rvadores remeterão ao governo, por inte~ 
dio dos procuradores regios, dentro de quine dias immediatos a 
cada semestre, a estatistica remissiva de todos os predios descrip
toe, e de seu -valores hados no regi1to ·ou calculados para o re-

3 

• 

Dig1tized by Google 



• 

H 

gitto, · 1 bem enim a estatlsdoa de merimemo ·de regiSto tle proprie. 
dade, e outra de movlmenio •e regi&l& de hypott.etas; tatlo em. COft" 

formidade do modelo I'. · · 
'§ •ico. · EStas estatisticae serio extr&bidae dos lodice• real e 

pessoal, e dellaa se inl• r,olligiodo em cademos avulsos os e1emen
to1 neoeaaarios para tt fuer um tombo geral syll9ptloe ~ toda a 
propriedade predial registada, e 1eu valor, com distinc~h quanto 
t dirida ~ypolhecaria. · 

DTULO V -

... aen•'° •• reald• pNdlal, -- •el•"• ~ 
•eelal ... •eilllal• e •ai• •treltOs eóaatltall· Y• eu traulatb• de proprldade · 

Art 78.0 01 registos de pN1prie4ade tobre determinados pr• 
11 111 eu prtvilorioa ou di6oilivo1. 

§ uaieo. Tanto uns como outros são tomados no mesmo 1i'1'o, e 
os provisorios conservam na conversão em defimtivos o mesmo nu
lliero de ordem. 

!rt. ?t.0 Slo cempr~bendidos ao registo de proptiiéldade ~ 
os títulos que Dio twem eouttitutivos de hypotlaecu. 

Art. 80.0 Slo r~1to1 de ptopriedade provisorioe: 
t.0 Os •e resaltarem de acçõos propostas em juizo sobre ben1 

IDIIDOTeis determinados, ou que foreJll relatiTAs a qualquer direito 
nal especificado (lei hypolbecarla, artigo GS.~, n.0 1.0 , e arti90 H .0 , 

11.P); 
1. 0 Os qee o consemtdor abrir de ctnalquer ti&ulo cuja legal§. 

.. ·tiver achado duvidosa (lei hypotheMria, artigu 67.0); 

a •• 01 4e dote pat'J C8'8'"'1to sobre predios detenninadGs (l•i 
hypotbecaria, arijge IS&. 0); 

Art. 81. 0 Os registos provisorios, de que trata ·O n.11 1. 0 de ar
aieo aateoedea&e, serio feiws á •lata da• certidões que mestrem que 
18 respecti•u aeções se · açbam propostas em juizo (lei bypotbecaria, 
Uligo H.º, § t.e), . 

. l t.0 O.·de qut trata o n.0 I;º í "fista ·da deolareçlo de ea· 

o;9,tized by Google - '° 



1ervador que tifct rtcusadct o ttgi8tA> . Moiti•o ~ei hfpbtlieaaria, 
artigo oitadó, §- itº) 1'1 •· . : ·. : . '. • 

§ !.º Os de que trata ~ n.• a.• em lista das reilpeóti'vas es
cripturas ante-nupciaes. 

· Art. 8!. 0 ·Os registos provisorios de que trata o artigo -80. o; 
per titulo comprehensiYo de mais de um prediO, deverão ser sem
pre feitos sobre cada um dos dit-Os precli-05 {lei hypOthecaria; artigo 
u.•). . 

.irt. 83.0 As inscr.ipçlics provisorias·serão Certas sobre os predi
os já descriptos ou que n'essa occasiã1> se descreverem. 

Art. 81.0 Os registos provisorios de proprieifade convertem.se 
em definitivos: · 

§ 1. 0 Os dos n. 0 • 1.0 e t. 0 do artigo 80. 0 rela apresentação e 
averbamento da respectiva sentença passado em julgado. 

§ !.ºOs do n.0 3.0 do mesmo artigo pela apresentação e averba
mento da certidão do casamento (lei bypothecaria, artigo l'S6 .0 e 57. ºJ; 

Art. SIS.º No mesmo arto da convell!ão os conse"adores exigi'-! 
tão as der.laraçi'les supplementares que forem indispensaveft'i, nos 
termos prescriptos n'este regulamento. 

:irt. 86. 0 Inscripto em dia anterior, oú com prioridade de tein.i 
po na ordem de apresentação qualquer titulo translalivo sem cl'att-
sula suspenl'iiva, não poderá ser inscripto depois qualquer outro ti
tulo pelo qual o mesmo transmitteute aliene ou grave· o mesmo pre
dio, salva a extincção legal tia primeira inl'icripção. 

Art. 87. ° Feita uma inscripção predial, conforme a nova lei hy .. 
pothecaria (artigo 33.°} para conservação e não adquisição de do-
minio, por ·se achar consolidado sem dependencia de registo lutes 
da mesma lei, não será admittida a diversa pessoa, que se intittde 
proprietaria do mesmo predio, outra inscripçio nem a de um titulà 
translativo ou censtitutivi>, que não provenha da pessoa primeircY 
inscripta, salva a extincção legal da primeira inscripção. · · 

Art. 88.º O conservador, nas inscripções de titulos translelifos 
por venda particular 011 arrem&tação judieial, deverá declarar o pre· 
ço da transmi~são (lei hypothecaria, artigo 46.0, § 3.0 , e artigo UP). 

Art. 89. 0 O extracto, quanto á descripção predial, feito a vista 
dos tit11lo1 e declarações dM registantes, deverá conter: 

• * 
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1. 0 O numero de ordem, que será o seguinte ao :do .ultime> qa 
se achar no mesmo lirro, ou no antecedente se estiTer findo: 

!.º .A. sua data por anno, 111ez e dia; 
3.0 O nome, qualidade, situação, confrontação e medição, ba

TeJido-a, do predio a que o registo se refere, e emfim todas as cir
cumstancias que sinam a firmar a sua identidade, que constarem 
ou se deprehenderem do titulo ou títulos apresentado& ou de decla
raçõea subsidiarias, assignadas pelas partes requerentes; 

t. 0 A nliação do predio, nos ·casos em que tiver sido feita, e 
na falta d' esta o nlor venal, renda annual ou producção que ore; 
gistaote declarar por escriplo ou que se deprehender do tituLo ou 
documento que apresentar; 

6. • O nome, estado, profissão e domicilio do ultimo possuidor; 
1. 0 O numero do masso do respectivo anno, em que fica -o ti· 

tulo ou declaração pela qual a descripcão foi. feita, ou a designação 
~o cnrtorio ou arcbivo publico onde o titulo existe, e bem assim a 
pagina do indice real, em que a discripção fica annotada. 

Art. 90.ó Poderão declarar os registante•, para se mencionar 
aa descripção predial, ou por averbamento em qualquer tempo, que 
o predio se acha seguro; exhibindo para esse fim a. competenle apo
iice ou titulo passade peloa seguradores que asaim o comprove. 

Art. 9t.• Se o conservador verificar pelo índice real, na occa
sião de fazer o extracto, quanto i descriprão de algum predio, que 
qualquer dos outros confinantes se acha já descripto, poderá resumir 
a declaração das confrontações, fazendG refer~ncia ao numero de 
ordem do extracto relativo a esse predio já deStripto . 

.A.rt. 91.0 O extracto, quanto á insr.ripção, será feito nos termo• 
precisos do artigo t6.0 da lei hypothecaria, segundo as differeotes 
hypotheses no mesmo figurada•, e em harmonia com as indicações 
constantes dos modelos dos livros D e u, anne."tos ao presente re· 
guiamento. 

Art. 93.0 Quando d1nrsos predios designados forem ohjecto do 
mesmo titulo, a inscripção se fará sobre cada um d'elles com pre
cedencia da respectiva descripção predial, se ainda não estirer fei· 
\a (lei hypothecaria, artigo tt5. 0 , § unico.) 

.lrt. 94.• Nos casos de troca ou de subrogacão de uns por ou-
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tros predios, a inscripção 1e fará em cada n111 d'e11es, e com ·refe
rencia reciproca. 

Art. 95.0 Nos c~s em que, por Yirtude de troca ou subroga
ção, algum dos predios percct o onus real que d'antes tinha e este 
passe para o outro, se fará a competente insrripção d'6S8e onus so
bre o predio para que passou, e se cancellará a inscripçiio d'elle n• 
predio sobre que· deixou de existir. 

Arl. 96.0 Sémente serão admi-Uidos a registo definiUYo: 
1. ° Cartas de sentença; 
!. 0 Autos de coaciliação; 
3.° Certidões de deliberações do conselho de ramília ou man

dados de juiz, nos casos em que lhe pertence exercer as attriboi
çõcs do mesmo conselho; 

1. 0 Escripturas, testáruentos ou quaesquer instrumentos puhlicos; 
5.0 Titulos de bancos rurae1·ou agricolas; 
6.0 Escriptos particulares de contratos cujo valor não exceda a 

õ0,000 reis, sendo as firmaa reconhecidas por tabellião; 
7. • Contratos de arrendamento de ·bens de raiz por dez annos 

- 1>U mais, ou, quaado 1e 1i•er recebido reada adiantada, por tres an
nos ou mais. 

Ai't. 97. • Quando for submettido pela primeira vez a registe 
'algum predio composto e formado de doiti o• mais predios, do uo
vo predio se fará non d escripçã-G. 

§ 1. º'Similhantement-e se fará nova descripção quando pela pri
meira vez for submettldo a registo um ªº'º predio, formado por 
uma parte 8eparada de outro. 

§ !. 0 Estns de1cripções pódem ser abreviad11 por uma rereren
ria ás anteriores em tudo quanto d'ellas se poder aproveital'1 

§ 3.0 Etii todos este1 raaos se uerbarão .as descrip~ões anterio
res com referencia ás aons, e se annotarão estas com referenda 
·iquellas. 

Art. 98.0 Se a inscrip\-ão de dominio se firmar c<>njunctamente 
em mais de um titulo, como de testamento, formal de partilha, trao
saccção, auto de conciliação, sentença judicial, deverá o conserva
dor fazer succintamente a referencia a todos esses titulos quando 
lhe forem apresentados. 
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Art. 99.1 Os req"erentes poderão addiccionar a clescripçio pre
dial por averbamento posterior: 

1. • Declarando a medição legal que tiverem dos predio~ oa que 
depois legalmente realisarem; 

t .0 Apresentando em q11atquer lempo a planta feita lambem le
galilenie para ser mencionada pelo mesmo modo no regis&o, depo
sitando-a R'.l conservatoria para abi ser archivada. 

§ unieo •. !e a medição con1Jtar logo, em face do· titulo ou · titn
los apresentados, os conservadores mencionarão essa circu11stancia. 

Art. 1OO.0 Os únus reaes (lei hypolbecaria, . artigo 1 õ!. ~) st
.rão. re@is\ados por· parte d'aquelles a favor de q11em se acharem 
-00d$lituidos, . sobre cada um dos predios sujeitos aos mesmos oous, 
salvo os de legado (artigo 36.0 , § unico, .da mesma lei) quando so
bre bens ia.determinados, 011 a titulo uniTersal de terça, ou ~ cu
tra quota de herança 

. • § i · 0 · N 'este caso ·poderá o legatarie registar o ~u direito em 
quaesquer ·bens immoveis da herança, salvo ao devedor o direito 
de reducção, nos lermos do artigo t Oi. 0 da lei hypotbecari~. 

§ !.0 A senidãb passiva, quando Cor registada sobre o predio 
seniente, será lambem annotada na descripção do predio dominan
te na colu1Uoa respectiva, fazendo-se no registo da respectiva ser
Tidão. referencia ao livro e pagina onde se acha a annotação, e n'os
ta, referencia ao li Ho e pagina aonde se acha aquelle . 

. § 3. 0 Quando o predio sujeit() ao onus real, ou em que este 
for especialisado pelo registo, se não achar ainda descripto, terão 
os interessados direito a fazer previamente a respecti.va descripção 
prediat 

Ar.t· 10t.• Neobuma s1::nidllo registavel, qtie ao tefDP!>. da pu
blicação d' esle. regulamento estiver . CQostituida ror meio de. connn
_gi\Q: ~ressa ou posse, . poderá ser _oppe».ta a terceiros, se não Cor 
registada dentro de um anno, a contar da installação das C08'ena-
1orias por· 'Yirt•«k d' este regulameuw. 
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TITULO VI 

.. Hl'Y"'9 do resa.te predial eem rela~o 
eapeelal - .. ,..., ...... eoaweaelolla• 

lt 

Art. 1 Oi • ., Quando houver de registar-se alguma hypotbeiea • 
bre predio, que ainda se •ão acbe !lescripto no livrp respectivo, 
pren.mente se fará no .mesmo livro a c\escripçio . do dito prtdi+ 
Dos termvs determinados DO presente regulamento. 

Art. 103.0 A. hypotheca será ioscrip&a no Jirro das byp0Lbecn1 
{modelo C) debai10 do numero de ordem que lhe competir, e .ser! 
averbada oa columua respeciiva das iocripr~es do livro 8. com re
ferencia ao numero de. ordem da descrjpção predial. 
. . . Art. 1Oi.0 Os registos de · hypotbecas ref(ueridcw no- meslOO dia 

•Ao, todoi feitos ~ai10 de um . só numero de erdem, ·designa4e 
para esse dia; mas, alem du m~ D\U)lero comm1m a 1odos~ ~· 
eada um dos ditos registo& outro num.ero privativo, setuido, e con
tmuado de uns para ouiros. 

§ unico. Quando se não .podélem t.omar .no m'5810 dia t-Odos o• 
registos n'elle requeridOs, os que ficarem para o seguinte serão fei
tos primeiramente que nenhum dos eutros requeridos o' este dia, e 
debaixo do mesmo numero de ordem ae~eric~ do dia enterior: tea· 
do &alftbe~ cada um singularmente o seu aumero pri•a\ivo, $egui
do e em cootioue~o ao d~ ultimo registo do dia aat~odeale. 

· Art. 105. 0 São e1i8idos para o registo laype~ecario ti tolos au
tbenücos; excepto para os registos provisorios, quaado forem reque-, 
ridos pelos donos dos predios, porque esses regi&&os poderão fHer
$8 . á Tili&· de simples declaraçõe~ ucrip&as, e assigudu peJ~ . litQa 
®n~. seqdo a assi8f1a&ura r,cq.-hecià p~r tabeüil._ 

, A.ri. 106.0 Esta excepçãq ~ l93ar, quando o proprietario qui-. 
ier cQnstiLuir hypotbeca sohre St!"5 predios ou direilo& prcdiaes. O 
regislo provisorio sómente se av1>rbará d~ 4lefinit.ivo á vista de tilu'" 
lo l~, que demon9lr~ a realisação do contr~lO. 

Arl. 107.0 'Quando por um e mesmo titulo forem IÍypotboo..._ 
diversos prediqs siW.~- ~o disllicto .da mesma C()oserv.atorja, : a·ins
~p~o hypot,hec11rja,:ae~á.,uwa só, :•ewl~averlladapo~e11 •• ca. 
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da um dos predios com referencia reciproca (lei hypothecaria, arti-
go 91.0). . 

Art -108.0 Se alguns dos predios forem situados em districto 
de diversa conservatoria, o registo do titulo bypothecario se fará 
lambem n'essa cooservatoria com relação a esses predios (lei hypo. 
Lhecaria, artigo 3'.0 ). 

· Art. 109.0 Se um e mesmo predio rorsituado em districtos de 
diversas conse"atorias, o registo terá togar em todas ellas (lei hy
potbecaria, artigo 31.0). 

Art. 11O.0 São registos provisorios de hypotbecas: 
t.0 Aquel~s que se fizerem a requerimento dos proprietarios 

que quizerem constituir hypotbera sobre seus predios, ou direitos 
prediaes (lei hypôthecaria, artigo 53.•, n.0 1.0); 

t.0 Aquellcs que resultarem das hypotbecas cootrabidas para 
edificação ou redoeção de terras incultas ao estado de cultura (lei 
Jtyp0thecaria, artigo citado, n.0 3~•); 

· 3.0 Os que resultarem das hypothecas para garantia da entrega 
dos bens dotaes, moTeis ou immoveis estimados, ou para garantia 
do cmuprimento da promessa de arrhas ou apanagios ( lei bypotbe
caria, artigo SlS.0}; 

t. 0 Os que re!oltarem de hypothecas cujos titulos forem duvi· 
dados pelo conservader (lei bypothecaria, artigo 67.0); 

· is.• Os que devem preceder á naliação dos bens para constitu
ri a bypotheca nos termos do artigo 133.° da lei hypothecaria. 

Art. 11 t.• Os registos provisorios comprellendidos no n. 0 1.° 
dó artigo antecedente convertem-se em definitivos pela apresentação 
do titulo -respectivo celebrado entre pe~soas determinadas: os do 
n.0 t.0 , pelo aterbamento do titulo que prove achar-se satisfeito só
mente pelo coostruetor ou cultindor o contracto que deu Jogar ao 
régistO: os do n.I) 3.0 pela apresentação da certidão do casctmento: 
os do n. • t. 0 pela apresentação de senten~a pas§ada em julgado 
declarando a improcedeneia das duvidas: e os do n.0 lS.0 á Yista de 
tiulo legal e de certidão que mostre ter sido feita judicialmente a 
18\iall~o · · 

Art; 112~,, Se no titnlo constitutivo d~ hypotheca se não com· 
ptebetlder Wdo o predio; e se· de'1goar a parte quê &ca onerada, 
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dever! o conservador mencionar esta circumstancia, assim na ins
cripção hyp.othecaria, como na columna respectiva das inscripçõea 
do livro D, com referencia ao numero de ordem da descripção pre
dial (artigo 91 .0 da lei . hypothccaria.) 

Art. ttS 0 Se o titulo, sendo de acto translativo de dominio ou 
de direitos prediaes. contiver como pacto adjecto o accessÓrio de 
bypotbeca em garantia da evição ou para firmeza do contrato, de
verão fazer-se duas incripções, uma de transmissão DO livro D, ou
tra de hypotbeca no livro V, com referencia reciproca por anno
tação em cada uma d'ellas. 

Art: t U.0 Se· mais de um predio ror pelo mesmo titulo espe
éialmente bypotbecado ao cumprimento da mesma obrigação, as ins
cripções serão feitas nos termos dos artigos 107.0 e 108.0 

Art. t 15.0 Os credores por fóros, censos ou quinhões poderão 
registar bypotheca relativa a quaesquer pensões em divida, comtan
to que o domioio directo ou o . direito predial correlativo se ache 
inscripto sobre o predio respectivo, em conformidade com as regras 
estabelecidas ná lei hypotberaria e n' este regulamento (lei hypo-
thecaria, artigo 8!.0 , n.• t.0 , § t.0 , e artigo 102.0). . 

Art. · 116. 0 A mesma faculdade terão os credores p-or juros de 
credito bypotherario, comtanto que a re1pectiv!l hypotbeca se ·ache 
defióitivamen_te registada, fazendo-se o registo como de credito dis
tincto, e retrotrahindo-se sómente sem prejuizo de outros credores 
hypotbecarios com registo anterior (lei bypothecaria, artigo H.0 , § 
1.0 artigo 90 e 10!.º) 

Art. 1t7. • A hypotbeca comprebende não só o predio bypot he
cado conforme a respcctiYn descripção predial, mas todaw as acces
sõe~ naturaes e dependencias que n'elle existirem ao tempo em quo 
fenha de sé tornar eft'ecth~ a obrigação bypotbecaria nos termoir do 
artigo seguinte (lei bypotllecaria~ artigo H.0 , n.0 t.• e artigo 9V', 
n.0 1.0 ). 

Art. 118. 0 São portanto comprehendidos na bypotbeca: 
· ·t.0 Os ohjettos mo~eis collorados por: um·modo permanente, · 

seja para ornamento ou ~atnmodidade, ~t>ja para serviço de alguma 
industria, ainda que esSà ·colÍocaç1o·seja posterior •·constituição da 
hypolheca; · · 
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: !.0 As bemfeitorias que c.oosislirem em. novas plantações, po
ços, minas, obras de esgoto, de represas, de encanamento, de re
paração, de embellezamento, de transformação ou elenção ·de edi
ficios e outras similbantes; 

3. 0 Os fructos pendentes ou ainda <lue já colhi.doa não levanta-
.dos netu emcelleirados; . 

i. o As reDdilS vencidas e , ajnda DiO pagas, qualquer que seja 
_a causa da falta do pagameqt<>, e as que se vencerem, até que o 
credor seja inteiramente p8';0 do seu credito,: e bem assim o preço 
do3 fructos já vendidos, mas ainda não pago&;. 
. 5.0 As quantias devidas pelos seguradores em relação aos pre.:. 
diÓs ou aos ditos moveis quando o- sinistro tenha acontecido· depoit 
da constituição .da hypotbeca; · 
. . G. 0 As quantias devidas por . illdemnisação liquidada . de valor 
do todo ou de parte dos predios ~ypothecados, em rasão de expro
pria.ção por ulilidade publica .ou .de prejuízos. 

Art 119. 0 Não se comprebende porém na hypotheca a non 
.conitrucção de edificios, aonde antes não existia ed1fica.ç.ão alg1111a, 
a consolidação de um. com outr.o domiaio 11os predios emphyteuticos 
(lei hypotbecaria; artigos 89.0 e 94.0 , a consolidação de usofructo 
em plena proprieda~e (lei hypotbecaria, artigo 9!.0 n.0 3.0), e ou
Jros casos de melhoria do dominio não comtemplado ao tempo do 
_contracto bypotbecario e que ~ra susceptivel de h}potbeca dislmcta 
{lei· bypothecaria, artigo 92.0 , n.0• 2.0 , 3.0 t.0 e 5.0). embora ea .. 
teja livre de qualquer hypotbeca. 

TITULO lll 

,Do ae•vl'o do registo predial nas auaa relaçôea 
e.peelaea eem a hJPOtb~ea le&al eu neeeuarla, 
' e 808 eonversão em hypotheea espeel.•1. . . 

Art. U0.0 A hypotheca n.ecessar•a ou legal que a lei recoobe
F.ª a f~vos: ~a: Cazen~ 1:1acion~I, ~~aras q\Unicipaes, . estabtlec~men
~ publicos e outras. pessoas iÓ . pelo facto _da existencia da, :obriga .. 
~ão a que serve de garantia (lei hypothecaria, artigo 100.~) JJãO 
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produ efeil.o& juridieos. sem que seja registada em qu1esq1&er im
!lJOVeis do devedor ou respoosavel rontra queãl) a hypotbeca legal 
e Cl'Jl$tÍtuida (lei hypolbccaria, artigo 80 .º)• 

Art. nt.0 Este registo sómente póde ser requerido nas conser
vatorias pelas pessoas legitimamente interessadas ou scu!ll represen
tanle1>, taes sio: 

i.º Por parte da fazenda nacional, cama'ras muoícipaes e es~ 
belecimentos publir.os (lei bypolhecaria, artigo 101. 0 , n. 0 1. º) o 
ministerio publico, syndicos ou quaesquer pessoas encarregadas de 
prQmOiver . e. defender os interesses dos mesinos estabelecimentos; 

!.º Por parLe do menor, do ausente ou do interdicto (citado ar:
tigo. n.0 i.º) o tutor, curador, ou administrador e, não cumprindo 
~~tes, a diligencia do registo se elTectuará nos termos do arligo 1J8. º; 

3.°:J•or parte da uwJller casada (artigo .ciLaoo 161.0 , n. 0 3.0 ) 

e!la.mesma, sem dependeocia de authorisação do marido, os dota-
4ores, pae,.irmãos, ex-tutores ou filhos maiores; 

.t.0 Por parte do cred1u de alimentos (artigo citado, n.0 5;0) 9 
proprio alimentado; . 

5. 0 Por parte de co-berdeiros, legatarios, constructores e col
livadpres · ( arlig~ citado, n. º' 7. 0 8. 0 e 9. º) os proprios inte?ressados 
ou ~cus . cessiooarios. 

A.rt. 1H.0 Os responsaveis Leem a faculdade de designar os 
bens que hão de ficar gravados com o encargo bypotbecario, bem 
como o dire1w a exigir que este se limite aos que forem indispen~ 
aveia para garantir a saa gerencia ou respo113a.bilidade fiscal . (lei 
hypoibecar.ia. artigo 1 O.i.ºJ 

. Art. U3. ° Feita& legalmenle a designação . e redoeção de que 
.14'~1.a: o. artigo antecedenle, e registada devidamente a bypotbeca sa;
bre esses bens designados, se cancellarão os .resisto& q&&e d'ella so 
ti'f~sse.m já fe~Oi ll9S' im1uoveia do devedor nãocompreheadidos n'a-
quQlla desig~ . 

Arl. Ut. 0 O processo estabelecido no presente. regule&l)ento pa· 
.ra•a prea!.3gão, da ~ypoLhec;11 . dos: c~ervadores e. se~ ajudmtes, ~ 
dos fiadores de .uns e olllros,, . é applicavel, em ~udo qúaodo Cor com,
Jl$Tel. á· prc,staçãu da :bypotb~ca. dos f 11Dccionarios respon~v•is d~ 
q1,1~ tr.ala 9 .:n!Q.1.~ d~ ~rtigq 10,1.~ : Qa J~t~fB9J~c;t.riíl.:. , · 
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Art. U5.0 Logo que se ache fixado o valor da bypotbeca, que 
ha de ficar onerando os bens d.> tutor, curador, ou administrador, 
será a mesma registada dentro do praso marcado pelo conselho de 
familia, nos immoveis que este designar (lei bypothecaria, artigo 
111.º). 

§ 1. 0 Depois de fixado aquelle valor, se o conselho de familia, 
não tiver feito a designação dos immoveís, será a bypotheca regis
tada n'aquelles que o tutor, curador ou administrador designar no 
praso de dez dias (lei hypotbecaria, arltgo 113.0). · 

§ !.º Se, dentro do referido praso, o tutor, curador~u adminis
trador não designar os immoveis, ou os designar insufficientes, a hy
pothera será registada em quantos bastem designados pelo con!lelho 
de familia, de entre os que lhe constar que pertencem ao ·mesmo 
tutor, curador ou administrador (lei bypothecaria, artigo f 11.0). 

Art. 1!6.0 Quando o conselho de famma, fiundo o vaJor da 
bypothera, que ha de ficar onerando os bens do tutor, nio designar . 
desde logo 01 bens sobre •1ue deva registaMe, será o tutor nomeado 
intimado para no praso de dez dias· fazer por termo a designação 
dos immovcis, que quer sujeitar ao encargo, e i~to ainda que elle, 
ou o subtutor, curador ou qualquer '7ogal do conselho de familia 
tenham interposto aggravo pelo excesso, ou insufficienria . do valor 
fixado, devendo n'este caso lavrar-se o termo em separado ·para se 
juntar aos autos, quando baixarem. 

Art. t !7. • Designados os bens ou pelo conselho de familia 011 

pelo tutot quando essa designação lhe é facultada, será o mesmo 
nl i mado para registar a bypother,a na respectiva cooservatoria 011 

consenatorias, no praso que tambem o conselho de familia deve ter 
-para isso marcado, e para apresentar no carlorio o certificado do re
gisto, o qual será pelo escrivão junto aos autos. 

Art. t !8.º Se esse certificado se não juntar no praso indicado, 
o escrivão fará logo, sob sua responsabilidade, conclusos os autos 
-r.om a certidão da intimação, · é' o juiz, por seu · desparbo ordenará 
ao escrivão, que, extrabindo certidã1> da delibera~ão do conselho, 
em que é fixado o valor da hypotheea e se designam 01 bens, em 
que tem de reeáhir, e da designação que d'elles haja feito o tutot, 
oo caso em que a lei lhe faculta. faze-Ia, a apresente ao conserva-
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dor para se verificiar o registo nos termos do artigo 118.0 da lei 
hypotheearia, juntando logo certidão d' elle aos autos, devendo o ju
iz no mesmo despacho condemnar logo o tutor, curador ou admi
nistrador na multa legal, mandando remeter a competente certidão 
ao rcspeetivo magistrado do. ministerio publico para promover a sua 
cobrança nos termos marcados no codigo do processo 

Art. U9.0 E' pcrmittido ao conselho de familia escusar absolu
tamente da hypotheca o tutor, curador ou administrador, . ou admil
tir-lhe uma hypotheca inferior ao valor dos moveis c rendimentos a 
que se refere o artigo t 1t. 0 da lei hypo~hecaria, ou dispensai-o só 
do previo cumprimento das formaliJades para se constituir a hypo
theca, a ftm de entrar desde logo na gerencia. 

§ unico. Esta escnsa porém não importa renuncia da hypothe
<'l, e o conselho de familia a poderá cassar logo que o tutor, cura
dor ou administrador tunha desmerecido a confiança cm Yirtude da 
qual lhe foi concedida. 

Arl. 130.0 Quando o conselho de familia cassar a escusa da hy· 
potheca ac> tutor, curador ou .adminislrador, será a mesma hypothe
ca constituída pelo modo prescripio no artigo 1! õ. 0 · · 

. Arl. 131.0 No estado de viuvez. só á viuva, e bem assim só 
aos filhos, quando maiores, e aos menores devidamente auctorisa
dos, pertence requerer a conversão da hypoth<'ca legal. 

Arl. 13!.0 Nos casos de cazamento das meno1es. de'1e á sua 
celebração preceder sempre o registo provisorio de hypothcca, 
assim como aYerbar-se de definitivo, antes da entrega de quaesquer 
bensaomarido (lei hypotbecaria. artigos ãã.0 eU6.0 ,§§1.ºei.0). 

Art. 133.0 Se o dote consistir em bens immoveis estimados, o 
marido não poderá requerer nem o conservador tomar-lhe registo 
de domínio sobre esses bens sem qur. haja precedido registo de by
pothcca para segurança do mesmo dote. 

Art. 13t.0 Para que a entrega de bens moveis dotaes possa 
ser tomada em . consideração para o registo da hypotbeca legal dos 
bens do marido, é oecessario em todo o caso que esses moYeis se
jam individualisados na escriptura dotll, inventario, fbrmal de par
tilhas, ou em relação que bcompanhe a mesma escriptura, e fique 
archivada no cartorio do tabellião respectivo. 
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§ unico.· A estimação poréni poderá limitar-se ao ntor -total aos 

ditos moveis. · 
Art. 135.• Fica sempre salva a todo o tempo ao marido a -r~ 

ducção ou substituição da hypotbe(·a. 
Art. f36. 0 A mulher casada por contracto dotai n!I) OódP. t!'D 

qualquer acto ou coritradú posterior, renunciar nem prejudicar· o 
seu direito de hypotbeca legal, e poderá, dur81lte a constancla do 
matrimonio, requerer independentemente de auctonsação do mari· 
do o registo d'ella sobre qualquer bens do marido, assim ~omo re
querer o reíorço, quando a bypotbeca seja ou se torne insuffic~nte. 

TITULO Vlll 

Do senlço de registo predial com relação 
espeelal a posse e sua JustlOea~o quando aio 

titulada 

Art. 137~ 0 Qttalquer pessoa que se não ache na posse efl'ectiva 
de um predio, mas que se julgue com direito a ella, não a poder! 
requerer em juizo sem juntar ao requerimento certificado de haver 
inscripto o acto jurídico em que se funda (lei hypotbecaria, artigo 
40,º), 

Art. 138. 0 Independ•mtemcnte da entrega judicial do predio, 
por virtude do requerimento a que se rekre o artigo antecedente, 
a inscripção do titulo translativo sem condição susp1!nsiva importa a 
ndquisição da posse jurídica como eft'ectiYa sem dcpendencia de al
guma outra formalidade {lei hypotbecaria, artigo 39.0 ). 

§ 1. e o possuidor elTectivo não será porém expellido sem sua 
audiencia, e poderá embargar a entrega judicial, nos termos ordina
rios de direito, impugnando o domínio positivo. ou presumptivo do 
transmittente. 

§ !." Os embargos porém serão despresados in limine se o pos
suidor efl'ectivo não tiver feito comprov!lr e registar a sua posse (lei 
hypotbecaria, artigo 33.0 , n.0 6.0 , artigo 38.0). · 

Art. 139.0 Para os elTeitos do n. 0 6.0 c;1o artigo 33.0 da lei 
bypotbecaria a posse comprova-se por meio de justificação julgada 
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por 1eotença, com prei:edeotiià de ciláç.lo ·edlt.tl per trinta dila· a 
pessoas incertas, e de publicação de annunc!o o& periodico da oo .. 
beça da comâtta, havendo-o, e não p havendo, no periocl ico 'offi
cial do governo, e com intervenção do ministerio pub!ice. 

Art. U0.0 E' competente para estas justificações o juiz de di
reito da comarca em que o predio, objecto da posse, se achar si-
~~ . 

Art. t '1. • Apparecendo algueni a requerer contra a justifica
ção da posse, ou sendo impugnada pele ministerio publico, ficará 
contenciosa até sentença que passe em julgado. Qualquer impugna
ção será deduri:ida por embargos. 

Aft 1H.~ Os embargos aó poderão ser reduzidos depois de 
feita à jusiificação por· &esttmonhás e doeu meatos q'6 provem· actee 
possesso rios. 

1U.0 Nenhuma justificação de posse será procedente, pm·an-
4lo-se: · . 
· 1. 0 Uma detenção de uso, osufructo, consignação, simples ar:o1 

renilamento, mandato, mera admimstração, favor. ou q.uaiqucr outro 
titulo precario; 

t.0 A exi&tencia de uma inecripÇio de propriedade sobre o 
me~mo objecto a favor de outra pessoa. 

Art: 14'.0 Os embargos pederãe conter a allegação ® al@uma 
das· cireuostanoias mencionadas no artigo antecedente e outru 
quaesquer tendentes ao mesmo fim. 

Art. 1 U. • Da j:usti6caçio se dará ao advogado do oppoente, se 
o houver, e em ultimo togar ao ministerii> pllblico, vista por cinco 
dias improrogaveis a ciHla 8m, a fito tlé poderem deduzir, se e ti
verem por conveniente, embirgos á mesma justi6caçã&. 

Art. 146. • Deduzindo-se embargos serão contestados paio jus
tificante, e segu.ir-se-ba audiencia de julgamento ~m que poderão 
ser ·reperguntadas as testemunhas da justificação, e inqueridas ou
tras, se o rol tl'ellas t.iver sido eolregue oo cartorio do escrivão 
cinco dias antes da dita audiencia. 

Ai1. 1'7.0 As castas judiciaes d'este processo serio pagas pe
los jutcti6cantes. As acrescidas porém desde os embargos, se &iverem 
logar, serão pagas pelos embargantes, quando sem embargo dos 
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,8 APPl:'.(DICE 

mesll* embargo• a justificação seja julgada por aenteoça, saho se 
o embargaDte for «> ministerio publico. 

Arl. 1,8, 0 Das sentenças proferidas sobre os embargos rabem 
OI recursos legaes. 

TITTLO IX 

Dos effeltos Jarldlcos ateia eu preJudlclae.
reaultaates do rc1tato predial oa da aua 

ODllHãO 

Art. 1 H.0 Os títulos e direitos prediaes que a lei bvpotlleca
ria soj,itou ao registo não poderão aer attendidos em juízo; sem que 
se achem in1cripto1 nos \ermos d' este regulamento . {lei hypoihe
caria artigo 36.0) 

. Exceptuam-se: 
1. 0 Os t itulos de transmissão indeterminada (citado artigo, 1 

unico); 
!.ºAs acções meramente possessorias {lei llypothecária, ~igo 

38.0 , § uniro); 
3.0 Os privilegios de que tracta o artigc 80·0 da lei hypotbe

caria, salva a exccpção no mesmo consignada; 
4.0 Os de onus reses durante um anno, a contar da publioeção 

e plena execução do presente regulamento (lei hypolhecaria, artigo 
197. 0); , 

5. 0 Os de privilegio do banco de Portugal, nos termos do artigo 
!Ot. 0 da lei hypotbecaria: · 

- 6. 0 Os títulos de domínio ou propriedade durante cinco annos 
nos termos da lei de 30 de junho de 186'. 

Art. 150.0 Os effeitoi; c:lo registo definitivo subsistem em quan
to não for cancellado (lei bypolhecaria, artigo 51. º). 

Art. tüt.0 Os cffeitos do registo provisorio subsistem cmquan
to não for cancellado, ou não caducar pelo lapso do tempo sem re
novação. 

Art. 15!.0 As descripções prediaes não poderão ser cancella
das, mas só declaradas, ampliadas ou restringidas, nos ter111os d'es
te regulamento. 
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APPENDlCB H 

. Att. na.0 Os éfTeitõS das mscr1pções prediaes '5ubsistem em
quanto estas não ·torem legal ruente extinctas. 

TITULO X 

Dos casos c• que o conservador de•e 
negar o registro deOoltlvo e só :· ad•lttlr o 

provisório; e da eo•petenéla, fórma e 
. eUelto das decisões' Judlclaes sobre u duvldu 

levantadas· pelos eoiuervadores. 

· Art: 154. 0 Os conservadores não 'são obrigado: a admittir a re,;, 
gistro definitivo aquelles titulos cuja legalidade acharem duvidosa 
(lei hypotheraria, artigo 67 ·°'· 

Art. 155. 0 Não farão porém exame nem reparo algum sobre os 
documentos, antes. de tomar da sua apresentação a c001petente no
ta· no diario e lançat-a· no titulo. 

Art. l 5 6 ~ 0 Os corise"adores não são obrigados a tomar regis· 
to, quando não for sollicitado por pessoas legitimas, nos termos do 
presente regulamento. 

Art. 157. 0 Quando os conservadores duvidarem da legalidade 
do titulo, entregarão â' parte a declaração por esC"l'ipto da fltlta, de 
que resulta a duvida, para que a utesma parte possa recorrer ao 
juiz,' em courormidadc com a lei hypothecaria (lei hypothecaria, ar• 
tigo 68.0). · 

... Arl. t!S8.0 Logo qtie 'os conservadores tiverem fovanlado duvi
das, devêrão' lnnçar'iio competente li1ró trm registo jlrovisorio, ·q'Ué 
se · tornará definiti\'o pela apresentação da sentença tramitada etl 
julgado, que ·assim o determine (lei hypothecaria, artigo 67 º). 
·.: · Art>11S9:0 ·Em todos os casos em que tiver togar e~te t'ecurso, 
t'evem _as partes instaurai-o por meio de simples petição aó juiz de 
<lireito competente; juntandc> <> titalo rl'spertivo, e à declaração do 
coni:ervador; é allega'ndo logo os fundamentos que tiverem para ·de-
inort~rtt'li impfocedencià:da du,ida. · .. : .. 1' ~- , · ·' 

' 
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.. 
Art. 1Ge.~ 'EMee proceasoe.aerio tractados por fóra ela audien

eia, e distribuida a petição pelo juiz, e compete"tcmente' í!U~.ada, 
serão julgados com preferencia a qualquer outro negoCio. 

Art. 161.º O juiz ouvirá o ministerio publico, que deverá res
ponder dentro de tres dias improrogaveis. 

Art. 16!. 0 Decorridos os tres dias marcados no artigo antece
dente, o escrivão cobrará do mini11terio publico os autos com res
posta. oo sem ella. e os fará immediatamente conclusos ao juiz, que 
dericlirá como. fer justo. 

Ãl'L .163.0 D' esta. decisão poderá a parte, ou o ministerio pu
blico, agg~avar de petição, ou de i~~rumento, qual no caso couber; 
da decisão sobre o Ílggra,·o não ha,·erá recurso. 

Art. t 64. 0 Tanto da sentença do juiz, como do accordão da re
lação no case de recarso, $e tanto aq11ella como este cenQr~rem a 
recuaa do cooservad«, darão• os r~11pectivos escrivães, tége que a 
decisão passe em julgado, eonhecim~IMO ao mesmo conservador, que 
eaJl('ellará ~a; crfflçio o resjsto pr.ovis,orio, e gwmlará a parti,::ipação 

.QJio• com a re•pectiva r(!ferencia. 
Art. t 6õ. 0 No caso de provi~'°' transitado em julgado, se 

oonverlerá o r.egisto em definitivo coulorme a decisão1 o qu.e .assim 
e. cooservedor deverá declarar no averbameaito c.om refereocia à sen
tença, que ficará archivada.. 

ArL. t 66:. 0 D' estes proce&SOs, e para os efi'eitos .Jo registo. nos 
ejlsos de provimeato, se ex&rahirâ sómeoLe certidão que contenha o 
lheor da senl,ença, excepto. se a parte ~equerer cttae a certidão .com
preherli'la. a declar.afào do conservador, ~ a resposta do m,inisterio 
publico. 

:bt. tG7. 0 So. oa conservadores entr.arem sómen&e- em d1nida 
quanto á identidade dos requ~ren~. lhes deLcrmmarão. que, ,·oltem 
.WmtJiQbados · .da: duas tesh'Jlluobas abooatorias, to~Q~o •. poréuJ 
sempre nota ~ apr.e&enl;lf.ão ~og . titulos no livr-0 diario. . , 

. § unic«L Esta P'!'1l· ficará ~ eft'eito se a• parte não . provai'. ,a sua 
i4eatidadie no mnsID(! .. dia. . . 

.\rt. • 68. 0 .O conservador deverá recusar-se a tomar regiE.to d~ 
fioiti\'O toda. as- vezes que suspeitar qJie o · titulo.· ou, titulo~ apr.e· 
sentados se acham falsi6cados1. e qs riemetJ,:erá AQ .Jlr~ 4e A.fe,s dias 
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ao juiz de dl~eito com. a declaração dos motivos da suspeita d~ fal
sificação. 

§ 1. 0 O juiz de direito poderá mandar proreder a exame· nos 
referidos docu11entos antes de proferir a sua decisão. . 

§ t.0 Proferida a decisão sohrc as duvidas, se alem d;i5so o· 
j oii de direito entender que ha fundamento para proces5o criminal, 
mandará dar vista ao ministerio publico para promover. os ietmos' 
legaes. · 

Art. 169.0 O ~itulo, em presença do qual se houver (eito uma 
in.o;cripção, póde servir para o ~eu calicella1t1ento sempre qhe d'esse 
titulo,. ou' só ou com o~tro dorumento complementar, resulte que 
mesma obrigação se acha extfocta ou raduca. . 

Art. 170.0 Sâo considerados títulos authentiros para os efl'eitos 
do registo predial todos· os que se acham designados po. artigo 64.0 ' 

da lei bypothetaria, sendo eipedidos pela adctoridade competente, 
e achandO-se revesti dos das formalidades . extrínsecas exigidas . por 
direito. · · 

Art. 171. 0 Os documentos expedidos pelas auctoridades estran· 
geira' não São registaveis sem que sejam traduzidos em hn~a por·. 
tugueza, visados pelo ministro ou consul portúguei da respeçtiva 
localidade, e reconhecidos no ministerio dos negocios esl.fangei· 
tos. 

§ unico. Se forem precatorias, requisitorias ou. sentenças que 
precisem ser revistas e confirmadas pelos tribunaes dó rein·o, ·.não 
serão ·titulo legal para o registo sem sentença proferidà pelos mes-'. 
mos tribunaes (reforma judidal, 31'.tigo õ67.'). · ' . '. 

TITULO XI 

· Du eertldõe8, eertlfleados e pàblleldade t)ds' 
registos predlae8 · 

Art. t 7!, 0 Os cónservadorés, tanto nas certidões que passarem, 
como nàs declarações escriptas que assignarem, relativas a objectos 
de sua competencia, serão considerados como os . officiaes que, se
gonao a ici~ teem rê publica em juizo: · · · · · · .. · · 

•• 
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_; Ar~. ,t 7 3. • Não" terão íé em juizo. as certidões que .não forem pas
snclas cm presença dos livros prescriplos n'csle regulamento"' 

Art. 17 4. 0 A• certidões serão passadas: · 
1.0 · Ou lillcralmeulc de .ludo quanto se .houver rcgiiladg, com 

relação a determinadÔ predi? .. ou predios; · · · 
· !. 0 Ou restdctamenle quanto a determinadas inscrip~es ou áver-

bamen\os; . . . 
. 3 :0 Ou de .narrativa, ' com .referlmr.ia .a determinado ' quesi~o ou 

·quesitos. . . , . . . .. 
Art. f 7õ.0 Sempre porem que houver inscrip~ijo, averbamento 

oú can,;ellação posterior, que por qualquer modo alte~~- o que o 
~o~servador hou\'er de ccr.ti6car, este mencionará na certidão essa 
circum,stancia, debaixo.' Jas penas .comminadas n'este regulamento e 
t}e r~sponsabilicfade pelas perdas e damnos resultantes da omissão. 

A~t. 1i6.0 Dos requerimentos para cerli.dões se tomará nola· de 
apresentação no diario e poderão as partes fazer essi:s requerimen
tos eni duplicado para que esle •e lhe entregue com dedaração de 
aprese!llado. . . . , . . , " .. . 
. ÚÍ. 177 ;o "Q~ éonserHdores '}lassarão as certidões com a .. bre 
\.idade po~sivel,. não as podendo demorar por maii; do tres dias. 
· Art. 178.0 Logo que a certidão pedida se tenba passado, s.erá 

averbada a nota de aprcse~tação . no ~Ji;1rio, C(,Dl declaração da en-
.trega, que o interessado as~ignará. . , . . 

Art. .f 79;o Na mei\ma folb~ d' estes reque'rimeetos, e sem· de-
1 . ' . 

pendcncia de. despacho algu~. se passarão as cerliilões pedidas, con-
1ln~a-nd'o-sc e~ ouir~s f~lh~~ :do sello' corhpelente.' ' '. , 

Arl. 180. 0 As cerlidÕes llos li nos do iegisto poderão ser extra 
:trahidas pelos amanuenses o,u empregados subalternos das ronser
'Vatorias, mas em todo o caso serão assignadas pelos conservadores, 
ou pqr qu.em os substituir, depois de serem p,or estes revistas e cgo-
-cc~t~cÍás, fazendo-se d'isso :cxpre?sa declaração. · ' 

Art. 181.º Dos documentos ou tiíulos arrhivados poilerão lam
bem passar-se certidões,, como do~ livros de r<.'gisto. , - , . 
. · . A'rt t8:2/ ps ,rc'rtílkatlos que',!ls con~ervniloreg dé\·em· entre

gar á~.P~r~e.s·~· sc~undo ~ . que . dispãe o artigo 50.6 da lei hypothe
caria·, serão 'passados em 'fórmà .de certidão, e deverão conl~r ' pre-

• ~ ' • 1 • . • ' 
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Ai'H~DICI 

c1samente· a transeripçlo dos extraetos -que· tinrem sido Ui~11dos, 

sendo conferidos com o registo e depois assignados pelos conservâ--
~~ ' . ' ' 

§ ·unieo. · Qtlando houv.er- ttesconformidade dos· certificados com 
fi üt111ôs tesistados·-oa oom : ~!· :netas- o' estes lançada$, observar..se
ba na parte apptiéa.el- o qué sei atha disposto no artigo · n.• du pre-
seate regolamentt. · , · 

Art. 1'83. º·OS' tertificados, que• os'oonserva<fores= são ·obrigados 
a entregàr as pai!tes, poderão ser pa<Eados por um · dos empregados. 
da confiançil dos meswos conservad.ires, sendo porém sempre por· 
estes assignados depois de conferídos <'Om o seu original, e fazen-
do-se n'elles menção da conrerencia (lei hypothecaria, artigo 50 .). 

Art. 184. 0 O co&senador não entregar~ aos requerentes o cer
tificado do registo que fizer sem que na presença d'elles leve ao 
mdite real o prediO dcStripi<>, se for primeira · a· descripçiio·, e ao 
iltdice pessoal &·•pessoa que atti'a oe-passi~ameete for meoéi6Dtdà 
na inscripção. · 

Art. 185.0 Nos caios de -destruição oô· cttPavio do eertificado, 
as pures ·poderão· reqJ1erer certidão, qoe terá o mesmo elfeit.o. Qual
quer outra pessoa que n'isso. tiver mteresse poderá pedir as certi-
clões quP. lhP. forem necessarias, extrabidas fielmente do livrJ de re
gisto- {lei h.ypothecn.ria·, artigos .19!' e 50.11). 

Art. 186.0 Quando sobre o mesmo predio uma nova hypotbec1 
se iDBcrever depois de outra cuja inscriprlio se não ache cancella
da, o conservador deverá declarar, assiín nos certifiea'dos como naa 
certidões que passar, que a hypotheCll é segunda (lei hypothecaria, 
artigo u.~. 

Art. 187. 0 Nas certidões que · se passarem restrictamente de· 
insrripções bypothecarias, ainda não , cancelladatJ pelos pagaD!entoa 
parciaes que se tiverem fêitó.pcrr ·cont• da ·divida, deverão· os con-
servadores mené'ionar essa <'ircumstancia ; ~empre que ella •conste 
dos aYerbamentos ·feÍtOS ás mesmas inscripÇões; declarando n'essea 
casos a importanc·ia dos pagamentos averbados. 

Art. 188. 0 Os conservadores ou seus a)udanles deverão, sem· 
prejoim da regularidade do se ... tço, mesttar :ás partes- ·qu& ! e~isso 
tiverem interesse, os livra& de registo, & dàr4hes ~om urbanidade 
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os esclarecimenLos que ellas Jbos pedirem, mas a11Dca por esari"8, 
.a .não ser por modo aul.bentico em fórma de oertidão. 

Art. 189.0 Os linos de registo não sairão da conservatoria por 
1neDhl1Dl motivo ou prete~to. Todas is diligencias jadiciaea oa ex
_trajud,icia"s. qtt~ .e~ijam apresentaçJo ~~ livros.de registo ~rão to.
.gar Jl!l m,~ OQQser.va~ria · (J~i : byp.Qtbecarjai, ait.ig~ !3~º) •. 

§ unico. Exceptuam-se os casos de remoção.flOr aol.ivo de ftv,. 
ça maior, como de jppeJJdio, inundaçao, .g~rra civil ou estranha, 
;Mldipo ·~ o~ps simUb~tes (lei àypotbecari1t, ~l;ig~ !3,0). 

TITULO Xll 

Art. 19;0.0 O :caocellamento &er~ lqgar, tanto nas bypotbec11, 
~mo 048 inscripções de dominio .e oous real, e :Póde ser ~olal °" 
parcial. 

Art. j .91.-o S.ão ~ompetentes para sollicilar o can~eUament.o to. 
41l!i as. pe~oas. ~o~re~cki> em que a inscripçio não .sub,isla . 

.&rt. 1~i.0 Sile titul-0$ aptos para o sollicitar; 
1. 0 $cptença passada em julga~o, 
!. • Documento authentico em que os interessados ptestem ex .. 

pr~e11te . o .seu. cop~lif00.nl4> para etise fim; 
· 3!º Docume.Qie aufüentico pelo 'fUal se mostre -a .cessação ou 
JMP~llti~ãQ ~ '4ir~i~o regi~ado, 

TITULO Xlll 

• ·• al'e'ªÃ~ .4e p~~.q,s _.fP:O~-.e.,.d~~' e 
. ,.,.,cesso de exo•eração hJpotheearla, . 

"• rei•~º ft8 hJ'potlle~~s eoaTe.-,eloa,ae• 
~11 Jeg~• · 

:4lt. 193.0 N~nlw®l ~ri_p~~ hyPQlhecar~ pJt~ a ~uu 
h,$11,, • . p~;al-pw ~iMioSf~~., p.u OMr*- ~ri~. IPAf 
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pemianece no pre'd'ia a garantia hypothecarla, quàlqae'r ~ut teja • 
possuidor (lei hypothecaria, artigo 89.0). 

Art. ttt.0 O dire!to que tcem os novos adquirentes dos predioi; 
bypl)tbecados, de os exporgar ou exonerar das hypothecas $obre OI 

lklesmos ioscriptas, comprebeode as bypotbecas de toda a esp;ecie. 
Art. 195.0 Aquelle que th•er de novo adquirido· por titulo nl• 

sUjeito a condição su&pensiva on resolutiva \nb predio bypotbecado, 
e o quizcr exonerar ou expurgar da hypotheca oo hypotbeca11, o p&
derá tonseguir: 

t ~º Pagando integralmente aos credores hypotbecarios as divi
das a qae o predfo estivér h!POlhecado; 

!. 0 Entrando no deposito com a queoti'a que tiver dado pe!o 
predio, se à acquisiÇão d'elle tiver sido feita em ·basta publica; 

3;0 Declarando em juizo 11ue está prompto a entregar aos credo
res, para pagamento de suas dividas, até á quantia que deu pel& 
predio, ou aquelfa em que o estima, quando a acquisição d'ehe nã• 
tiver sido feita por titulo oneroso; 

4.0 Reqaerendo que o predio seja posto em praça, para entre• 
gar aós credore5 até á maior quantia que se olféreçà por elle • 

. Art. 198.8 O novo possuidor. que quizer expurgar o .predio d* 
hypotbeca sollicitará· do · coo~ervador certidão, em que este declare, 
em presença do índice real e pessoal, e dos livros do registo, quaea. 
são os . credores bypotbecarios inscriptos sobre o oi esmo predle. 

Art. 197.0 Com a certidão de que se trata no artigo anteceden
te, o novo possuidor do predio rará requerimento ao juiz de direito 
da comarca em que estivet situado o meFmo predio, declarando qual' 
dos meios facul~dos no artigo t 91S.0 prefere para o exonerar da 
hypotbeca; e conduindo por pedir que os credores constantes dá: 
reterida cérlidão sejam citados para virem a- joizo receber a parte · 
que lhes pertencer do valor do predio. · · 

Art. · 198~0 Distribuido o requerimento, a citação será reita aos 
ctedores ou ·pessó&lmeotc, ón por editos com o praso de &rinta diás, 
segundo ô ctomilio for, ou nlo, conhecido em joizo, nos termos da 
lei. • 

§ unico. AcCllSada a eita~o, ~nar-se-hlo duas audiencias aos. . . 
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credores, a ·filn de receberem· a p•rJe q11e lhes pertencer d~ valor 
do predio, ou requererem o que· fôr a bem da f;Ua ju.stiça. 

Art. 19 9. 0 Se o valor realisado do predw chegar para paga
mento de todos os credores, a parte que a cada 1.1m pertencer serâ 
paga no carLOrio do escr:ivão, lavran~o,se nos 11utos . terl\lQ de. en-. 
t.rega, ou. por mand.ado .. ou preratorio, quando haja pr~<'cdido dcpo
si&o; e. o predio· ser~ jµlgado livre e cxomirado ·das hypo.t~ccas, e 
se lhe dará ·baixa oo respecti\·o livro de registo. 

Arl. i00.0 Se o novo possuidor do predio preferir, para o ex
purgar, o meio laculLado ne u.0 i.0 do artigo 195.0 e º: nl~r do 
predio não chegar para integral pagan1ent.o dos .cr~r~s. h.ypotbeca
rios, depositado O sobre~itP .. valor, sobre elle. sei:ão exerpi~os OS di
reitos dos ioteressadpii, e o prcdio será julgado lfav.re. e e.xonerado 
das hypolbeças sebre o mesmo iqscriptas, ~eguiod~se depqis . o~ ter
mos l11gaes do ·processQ do concurso, mas em arlo continuo e sem 
dependenria de novas cita~ões aos credores inscriptos. 

Arl. iOt .0 No caso de que o novo possuidor pretenda expurgar 
o prcdio pelo meio indicado no n ° 3.0 do arLigQ t9ü.0 , sómen,te se 
entenderá lixado o valor .do p,redio conformando-,s~ 9s credores com 
as declarações do po~uidor, ou dcp()i~ .de ter i.lli> ~praça, ,se oscre
di.res u.sam da faculdade ·que lhes concede o artigo t ~8. 0 da lei hy-
polbecaria. ' _ 

Art. ~0~.0 Sê.o pos1midor prct.ende a expurgação. nos termos do 
n.0 4.0 do citado artigo .19l).0 irá ·<> predi<> á pr.a~ ill,{\ependente
meote de a\'aliação, podendo o m~mo po~sujpor no pr~sp de _ tr~s 

dias remi.r deposiL;mdo a .imW>riílnl'ia d~ 1A3ior lanço.. · . , 
Arl, i03.0 Qualquer_ inleressadotcm direito de;:requerer que o 

pr~dio seja posto cm basl.a publica, a fim de ser arreJllat.ado pelo 
maior preço que se poder obter sobre aquelle que o novo. possuidor 
tiver dado por elle, ou sobre aquelle em que o estimar: .. 

1. 0 Quando o novQ possuid<>r, depois .de requerer· a ~Í~açã~ dos 
credores, para se cfTecLuar a expur~ação, declarar, q1:1~ apenas se 
~riga a sa~isfaç~ll. -de p,arte .da~ , diyid<1;s e çnca~gos. ... q~ 9~er~m o 
predio; 

• .t.0 Quando, tendo feito citar os credores para a expurgação, 
não fizer accusar as respectivas citações, ou se, tendo-as feito accu-
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sar na audiencia competente, nio proseguir· até á terceira seguinte 
nos termos regulares da me8ma expurgação; 

3. 0, Quando, . tendo esrolhido para expargar .o predio o meio ra· 
cullado em o n.0 3.0 do artigo 13.t. 0 da lei hypothecaria .se· reco. 
~ec4µ', que 9 preço,é. inferior á i..,ortancia dos Qnus e di~idas que 
pesa'° sobre . Q mesmQ predio. . ' . 

.lrt. ·204. 0 ~a hy~these do n.0 3.0. 'do ·artigo. antecedente,. feito 
pelo Íliltet~ado o requerimento .para que o predio seja posto cm 
hasta publica, o juiz, verificando, ou fazendo verificar pelo respecti .. 
vp contador, i face das.·ce,tidões .dos oaus e credttos hypolbecarios, 
se o l'alor do predio é ou não inferior á importaocia do capital· e 
juros . devides dos ·mesJll&s onus- e credi~os, deferirá, ·como. f6r de 
justiça. 

Art. !05.0 Arrematitdo.o predio, e pos.to em deposito. o produ· 
cto da arrema~®P. sobre ,eUe e"ercerão os credores os stus di"'i'" 
tos, precedend9 ao levantamento tio mesmo producto a graduarão 
dos . cli:tos credpl'etl, e d~spal'ho ·do juiz, nos pret·isos tercnos : da lei
bypothecaria, artigos U0.0 , t6Lº, 1G:!.?, 164.0 , t6l>. º·, 116.0 , 

490;~ ld:9! ~ º. :attendidos os direitos de Jlrererenria;: 011 os ide ta• 
leio, mas em acto continuo, e sem depeÓtlencia de novas citações 
aos credores inscriptos. 

Art. !06. 0 O direito dos .credGrés que, tendo sido citados, não 
vierem a juizo, será julgado á revelia, e depositada a somma que 
lhes tocar em : tirtilde da sen,eaga• · · " 

A.rt. · tt'f. 0 ·0 credor qait; · téndb' o nu rredito registado, ·deixar 
por quatqaer motiYo de ser ineltiido m·certidão do eonserwtdor, ou 
sendo incluído deixar :de ser citado, não perderá os seus direitos 
como credor hypothicario, qualquer que tenha sido a sentença pra. 
férido ·em. _relaqão Ms ee&res ,croderea.· _: , . · · 

Art. !08.0 São applieaveis á expurgação das hypotbeeas legae& 
as· disp.Sições dos • artigos natecedentes. ·com ai; segmntes declara· 
\'ÕUS: • t•, f ' ••I 11 t• • :. , ' • 

: ' 1. 0 • Serilo cftades para ella os- ·credores -e ·inroressad6S1· ou quem 
lê~timanaentt os representar nssist.ind!> sempre o: ministerio' publi· 
ee,' quimdtí não, f&i parte priiloipal; . . .. 

: •• • f... ' , • ; ' • í . 
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t . 0 Nas dos tutores e curadores serio citados os sub-tutores e 
sub-curadores, e o curador geral respectivo; 

3.0 Na dos dotes feitos por terceira pessoa, serão tllmbem cita
dos os d(ltadGres; 

i.0 Arrematado o predio) w veri6cado o seu •alor, será a par
te correspondente á bypotbeca legal depositada, e oonvertida a sua 
importaocia em titulos de divida rundada, averb&ndo a'elles e en
cargo, devendo porem os títulos, depois de averhdos, ser entregues 
eo depositante; 

§ anico. A connrslo será legalisada coní as respecti\'aa cedi
dões do preço corrente dos titulos. 

Art. H9. 0 Realisado que seja o pagamento dos cretleres que ti
verem accudido a juizo, e realisado lambem o deposito com relação 
aós que deixarem de comparecer, será o prtdio julgado livre e exo
nerado da bypotbeca, e se lhe dará baixa no competente livro de 
registo. 

Art. tt0.° Com certidão da r.entençn que tiver julgado o pre
dio livre e exonerado das. hypotheras, poderá o possuidor sollicilar 
do conservador competente o cancellamento dos respectivos regis-
tos. 

TITULO XIV 

·Da reoplla~o d08 deYeres, laltu, 
lrregalarldade., erl•e• e penu eoa rela• 

a• eonserwadorea e ••la funeelonart.. 
•nearreaado8 do resa.to predial 

Art. !1 J.0 Os actos do serviço nas conservatoricl.S, que consti
lum .deveres. doa consenodores, aio quanto ao registo: 

t .0 Verba de apreeemaçio no diario e no titulo (regulamente, 
artigos 39.0 e 63.º) e nota de encerramento em cada dia nomes
mo lf.vro nos termos d'eeie regulamento (regulameoto, artigo 71.0); 

! . 0 Exame do!! titulo• tJUanto ás solemoidades extemas eoaui .. 
tutivas, seguiido a lei, da sua amhonücidade e legalidadt (lei hy
pothecaria1 artigos 66.0 e 67 .0); 
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iJ.9 Coore11encia do titulo apresentado ao registo com o sea du
plicada, se este fôr necessario, a fim de se verificar a sua perfeita 
igualdade (lei bypotbecaria. artigo 70.º); 

'•º Extr.aoto da sua substaoc.-.ia quanto á descripção predial, pa· 
ra se razer, se ainda oão esliver feita, ou para n'ella se addilarem 
qoaetquer circuBlS&anoias, que a alterem ou ampliem (lei bypetbe
earia, artigo t5.0; regulomenliO, artigos 89.0 , t0.0 e 91.'°); 

õ.0 E1tracto da sua substancia, quanto á inscripção predial, ~ 
n que a naturer.a do contracto ou transmissão e suas condições se
jam registadas (lei hypolhecaria, at1igo '6.0 , regulamento, artigo 
·9!.º); 

6.0 Aonotação do registo nos indices real e pessoal (lei bypo
&laecaria, artigo u.0 ; § ~.º, regulamento, artigo 181.º); 

7. 0 Averbamento hypothel'ario sobre a inscripção da proprieda· 
de (regulamento, artigos 197.0 , 108.0 , tU.0 e 114.0); 

8.0 Averbamentos, cancellações e aono&ações em todos os linos, 
nos &ermos .d' este regulamento; 

9.q Certificados e certidões (lei hypothecaria, artigos 49 .0 e 
50. º); 

to.0 N4ltlleração e rubrica de t.>das as folhas dos titules regista
tados e seus duplicados, antes de se fazer entrega de um d'eHes á 
parte (lei hypotbecaria, artigo 71.0); 

11. 0 J.Worma dOll ·indices real e pessoal de dez em dez aunos 
{rêgulamento, artigo 53.0); · 

U.0 OrgatMslt~ e remessa .aos procuradores r(>gios das elitati:;
ticas prediaes e seus valores conhecidos pelo registo (regulamento, 
111Cigo 77 .º); 

13.0 Observancia de todos os outros deveres prescriptos na lei 
hypoàecaria e ao· preseole · regulame8't. 

At1. tU.0 Pódem ser suspe01!0s por um mez até um anno o9 
conservadores que commetterem as faltas enumeradas em os nume
res seguiotes: 

· 1. • Não re.Jttisitando os livros necessarios para o seniço das 
conservat-Orias nos termo& d' este rt-gulameoto; 

t.0 Abrindo oll encerrando as conservatoria.s fóra das lioras mar
cadas n'este regulamento; 
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3.• Não comparecendo na consenatoria dúracite as horas do re
gisto sem motivo justifirado; 

.t.0 Não tratando·os requerentes com urbailidàde,. r.epellindo-oi 
da cooservatoria, ou não lhes dando com rcla~ão aos li.nos de re
gisto os esclarecimentos de que precisarem; 

· .õ.0 NãQ guprdando em boa ordem e recato todos os livros e maf1 
documentos pertencentes á sua cooservatoria ou n'clla archiva
dos; 

6.0 .Principiando qualquer registo sem a previ.a nota da· apre~ 
.se~tação no diario, ou concluindo o registo selll o averbar no indii:e 
pessoal, ou lambem no indice real, se a inscripção for acompanha .. 
da da d~scripção pr~dial; .. 

7. 0 Não verificando a perfeita igua!dad&. 4os tilulos . quando lhe 
devam ser apresentados em duplicado; 

8.0 Não verificand~ as solemQ.ida~es legaes extrínsecas dos ti.
tulos apresentados. ao regislO; 

9. 0 Não comprehendendo nos extrados pua a descripção. do pre
dio alguma das circumstancias csscnciaes para firmar a sua identida
de, natureza, extensão, limites e valor; 

1O.0 Não comprehendendo nas inscrip~es. toda a .substancia d() 
acto ou contrato conforme ao titulo que liC apresentar; ' 

11. 0 Não exigindo dos reqµereQ.tes escriptas e assignadas as de
clarações complementares indjspensaveis pa~a a descripçjo prediàl e 
hypotbecaria; 

12. 0 Não lançando os registos no livro, ou columoa COtllpeteo
w, em conformidade com este regulamento; . 
' 13.° Cancellaedo quaesquer registos com preterição dos- req1e:
~itos .essenciaes. e que iwporlam nullicladc; , 

ti.° Não rcsalvando á .margem co~ rpbric~ qualquer e1,11enda., 
bqrrão ou ~ntrelinha nas descripções, inscripçQes prediaes e averba
mentos, ou annotações prediaes ou pessoaes, 

15.º Tomando registos definitivos nos casos em que os- deve&~ 
mar provisorios, ou tomando estes em logar d'aquelles, o.o deixando 
de declarar que são provisorios quando os tomar coqio taes; 

16. 0 Dando certificado~ ~e registo qu.e . não es.tej1uu ç_onformes 
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com o original ou com as notas de apresentação e de registo lan
çadas nos mesmos titulos; 

17. 0 Omittindo alguma circumstáncia essencial · que se ache re
gistada, ou praticando qualquer outra inexactidão nas certidões ~ue 
pa~sar com referencia a titulos ou documentos archivados na con
servatoria; . 

18. e Deixando de numerar e rubricar todas as folhas dos docu
mentos depois de apresentados a registo; 

19. 0 Antedatando ou postdatando a apresentação no diario, quan
db seja por· mero lapi;ó de anoo. mez on dia, que se manifeste pe- . 
lo registo anter.edenle e subsequente, ou pela confrontação com o 
diario e annotação . nos documentos; 

H.0 Em geral deixando de praticar aquertes actos qne devem 
preceder ou acompanhar quaesquer registos. 

§ unko Será suspenso, e rtsponderá por· perdás e damnos, se 
algum dos interel'!ados alcançar sentença, que julgue a nullidàde do 
registo, o conservador que admittir a elle qualquer titulo sem qna 
se prove que pelo mesmo titulo nenhuns direitos se devem á fazen
da narional, e sendo divida hypothecaria com estipulação de juros, 
sem que se tenha feito o competente manifesto. 

ArL. !13.P .As faltas dedaradas no artigo antecedente poderão 
ser causa de demiSSi~, qu1mdo forem aggravadas eorit as. circums
tancias seguintes: 

. , t. 0 O concurso de faltas ou omissiies da mesma ou de diVersa 
natureza junto á frequencia em todas ·on c:m algonia d' eltas~ 

!.º Seg"nda reindd1tnda em qualquer das mesmos; 
3.~ O damno resultante eni prejuízo da fazenda publica oà das 

pts..c:oas interessadas· ne ret'isto, quando ·o mesmo damoo tenha· sido 
julgado por sentença; . r ' ' . ' ' . ' 

4. 0 A antedata ou postdata nas inscripr.õts e averbamentos quan-. 
do d'ellas resultar preíerencia cw ratefo; 

5.0 As omissões do$ requesitos ess.enciaes assim Cla descripção 
predial COffiOoda ÍOS~ipçdb dos dominies -OU das h~otbeoaS. ' 

§ 1.0 ·Poqem lambem ser causa··de demissão: : ~ · 
.... 1. 0 Daixar. sair, da consorvatoria: para poder dé ·alguma -pe8soa, 

. \ ~ ) ' ' 
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ou ainda para sua propria casa, de seu aj11clante, • eserivlo ou em
pregados, os livros do registo; 

!.0 Temor registos fóra das ho1'86 prescripta! n'este regula
mento; 

3 ~ Contar emolumentos com, excesso ou. indeTidos. 
§ t.0 Em qualquer cas«>, e em qualquer tempo, veriWalidCHe 

suspensão de conservador ·impoi;ta primeira e segunda vez, i. . tercei
ra será demittido. 

Art. iU.0 A suspensão e demissão . de que ttntam os' artigos 
antecedentes, não e1imem os conservadores à responsabilidade ci!. 
vil e crilDinal em que ' iocorr.ercm pelos'seus aetos. 

Art. !15.0 Os ajudantes dos cl>Dservadores privati•os, quaodb 
exercerem asattribuições d'.estes, o~ ainda no exercício de. suas pr~
prias, poderão ser susp<>.nsos ou demillidos nos termos dos artigos 
tU.0 e U3.0 d'este regulamento. Do mesmo modo se prooe-terá a 
respeito dos substitutos dos administradores do concelho; quaode &
zerem as 'ºms de conse"adores.. 

TJTTLO XV 

· Des emoln•entos, fo .... a da ••• Mlwan~a, 
· ·dblsio, nertpt.ara~i'.o e · applf~1 

Ar.t. !161 ° Pelo registG predial que se 'fiier 008 tenn1>s da lei 
hypothecaria, se hão de pagar em todas as. conservatorias os emo
lumentos constantes da tabella · n•º t · aooen á mesma lei;·· 

Atrt .. iH.0 Os emolumentos· serio ·sempre satMeltos pela pessoa 
que 01lgir nas conservatorias· o ac~ pdr que ·e'Hes sejam d~1'idos cm: 
conformidade com a referida tabella {lei hypothecaria; artigo 31.0_); 

Art. ·! 18. 0 Haverá: em todas as · coti&ervatorias livros de retibos 
cort talão, impressos, e rubricadas as · folhas no altô ·d(; talão pelo 
delegado do thesouro do respectivo districto. · 

§ unifo, D'estes Jivros serão separados os ttdb0s1 que devem 
ser entregues ás pessé>as que fizerem o pagamentó dos em&lumeblos. 

Art. U9.• Os espaços em brallCG d'estes recibos e•seu lalão se
rão preenchidos conforme ao modelo R: 
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t. ° Com a sua numerafio: 
1.° Com o nome da pessoa qoP requereu o registo; 
3.° Com a somma total que pagou de emolumentos; . 
i. ° Cont o aumero de ordem do dia da: apresenta~o no diario; 
5.° Com a rubrica do conservador. 
Arl.. UO. 0 Se no aelo de se pree.,cbercm os ~paços em bran~ 

co do recibo e &alão, alguns d' elles se ioutilisarem, se renovar~ -. 
~ripta no recibo e &alio . immedia'4> em numeração seguida, ce>mo 
se o numero antecedente não fosse inutilisado. 

Art.~ Ut.0 Se a eseriP'a se iautiltsar depois ele separado <>' re
IN4.e do talão será a este collado, e se passará _tl()t cima de a~os 

, a pala\Wl inutüisado. 
Art. !U.' Se os emolumentos forem pagos em nome e no ex~ 

clus.•vo iuteress~ de outrem, o recibo do la Ião. é. prova . authe.otica 
para .11e exigir do interessado a ÍJillp&l'.lan~a por elle satisfeita (1~~ 
~he<:aria, artigo. 31.º). 

Art. H3. 0 Os conservadores privafüos mandarão entrar nos co-. 
fre& da recebedoria respectiva. e no primeiro dia da semana, a im
portancia dos emolumemos. da semana 1101ccede11te. 

A~. !H.°' Para este fim terã~ os conservadores guias nnpres
su ~JD; ~uplicado conforme o modelo S, e 0!8 espaç~ em hranço se ... 
rão preenchidos: 
, . 1-. º ,~ a sua numer~o; 

t.0 .Com ~ sua; data p<W acmo,, mez e dia; . 
3.°' Com a designação • .ta· repebedotla em que se Íall a entrad.a, 

da pessoa que a fez e sua assignatura; 
t.º Com a Bota da realisaç~Q d~ entra~· e a sua data e rubrica 

d.t recebedor., 
Ar!. U5.0 Os IMimiaiatr;wlores doa copoelhos. q~, . ~e~.con.,. 

'Bervadores interinos, depositarem caução por meio de prestação men
~ da1:quarta parte d0& emolumemos usarã-0 di: gu.ias similhantes 
QOm r.elaçàe . ao mez fiodt.,. e r4f ereDcia. e~P,-essa ap, Ji.vro. • sua. es~ 
~filltur19ào e5peci~I. todo conferme ao. modelo T. · 

Ara. H6.0 Os. administmdu-es de concelhos· que forem conse,r,.. 
vadores interinos são obrigados a mandar escripturar em livro. ~ 

pecial ~ ~' de .eQ.lQJpuµ11.ps da r~ (1ue fore~ rece~id~ em 
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cada dia, e na pagina parallela as despezas quo·b<mverem reilo com 
o expediente, dcctarartdo o qne Oca em caixa pnra o dia seguinte 
(modelo 1). 

· § t. 1) Em dia de distribUição se dará como despeza a soinma 
que rôr distribuida. ' . ' ' . . 

§ t. 0 A distrihniçãé será feita no primeiro dià de cada méz, po
dendo con1tudo o administrador permitür que ella se \"trifique ·em 
cada •semana, ou de qomze em quinze dia&i se assim: o :ti1er por 
mais conveniente. · 

§' 3.0 A decla'ração do saldo négativo Ou positivo;· a trae~pGrtar 
para o dia seguinte, será rcibricada em cada· ma pelo administrador 
do concelho e pelo escrivão ou pessoa que fizer as suas vézes na 
cooservcttoria. · 

Art. H7 •0 Em quaesquer actos de registo o tonservador conta
rá saparadamente a correspondente verba de emolumentos, mas o 
recibo de talão comprehenderá toda a somma por • quaesquer actos 
constitutivos. ou c~mplementares . do mesmo registo. 
· .. ; ArL. · U8. 0 à distribuição dos emolumentos nas conscrvatoriae 

de segunda ordem :Será feitll do modo seguinte: 
· ·1.°' Deduzir-se-hão da somma •total as despP.zas do óxpe.ti~nte, 

e as que houver a fater cbm os empregados subalternos (lei· hy~ 
thecaria, artigo ~ . º, g 1.0). · · "; ' 

!.6 Deduzir-se-ha igualmente da mesma somm!l a porte qlie o 
governo designa.r até finiil embelso da importantia da quota dos li
vres por elle fornecidos ás ditas cooservatorias, nos tcrltlos ·d<> ·arti-
go 35.0 d'este regulamento. • · • 

• a.~ A som.na restante se dividirá cm tres partes ígoaes, duas 
para o administrador do concelho, como conser\'ador interino ou de 
segunda ordem, c a outra para o sen escrivão, como< escrivão da 
cônsér,•atoria. · · 

·· 4.11 ·Da pMle pertencente ae administrador será deduiido Um 
quarto pMa garantia da sua responsabilidade; eom<>-conservador, no 
falta de outras cau~es. :e at6 qoe se ·preenclia ··a sornma Dtflrcada 
nõ artigo ·16.i> d'este regulamento (lei hypothecilria, artigo 13-.0 , § 
Olllrl>). . . · 1 . 

· § unieo: O· escrivão não será tontempládtv·na· dJ9tribtiição dos 
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e11olamcDt08; COrregp~ndéntes 80 tCnipO ·em qtie lifCr ê&tado SOS. 

~~ . 
!rt. !!9.0 A raza. será sempre contada por linhas, conforme á 

dita tabella n.0 !, mas caáa uma das ·unhas não poderâ 'ser ·inte
gralmente contada, tendo menos de trinta lcltas. 

§ unico. O excesso de letras serâ reduzido a linhas e contado 
éon10 se fossem escriptas ein linhas distinctas, excépto ·as de pala
vras que por· erro ou equivoco resalvado no texto se acharem re
p~tídas oti réctificadas. . · 
., Art !30.0 Aos conservadores ou a quem · fizer as suas vezes 
compete fllZer a contag~m da razn e mais emolumênt'ls do registo: 

Art. !31.º As notas de apresentação no diario não serão com
templadas para a contagem dos · emolumentos. 

. Art. 13!.0 São applicaveis ás certidões que se cxtrahirem dos 
antigos livros do registo as taxas fixadas na tabella annexa á lei 
de f de julho de '1863. 

§ unico. Os emolumentos relativos ~buscas n'esses livros serão 
contados em conformidade corn a leglsl:içll~ 'e- · regÍllamentos ante-
tiores. .. · -.. · · · · 

DISPOSlÇlÓ. TRANSITÓBIA -

bs tiiulos ' ~ qitaesquer 'doc1imento~ . registàdo! antes da plena 
éxccução" da lei hypotbecatia,. 'continuarão a produzir os seus efl'e,i~ 
tós' jdridiCos' em concoi'rcnéia êoin qnaesquer outros por tempo de' 
um anno a contar do esi:ibefocimento definitivo "das consenatorias, 
denodo déntro d'est~ pras'o ser levados :io no~o registo, e~ que se 
fará referencia ao anterior, pa_ra que da dat:t ·d' eAl<! possãm se;r l'Otl· 

tados os efl'eitos que lhes conrere a · Jei hypothecaria. 
§ unlco. A descrip~.ão que deve preceder este novo registo, se· 

rá feita à face do respectivo titulo, e dos esclarecimentos que o apre· 
sentante possa fornecer, e comtanto que por ella se identifique o 
predio, valerá ainda que lhe .fafttm alguns dos requesitos exigidos 
na lei actual. 

Secretaria d'estado d~ negocios eeclesiasticos e de jusliça, em 
1 de agosto de 1861.-Gaspar Pereira da Silea. 

D. n.0 18! d117 deugoslo de 186' 

.. 
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, D. LUIZ, .por ira~ de .~~us, ~ci d• P.o~t11gal ~ 4q:; . 4}Mrv .. .: 
etc. Fazemos saber ·a todos :0s . ~oss,os .. su~~i.t.~~ que1_.-s, ~ôrt~$,.gerft:e~ 
4€1CretaraQl e oós. querem~s a l~i se~~i~te•. , . : ..... • '. · 
. -.Ar\igo. Lº Os titulos . 4~ dominio.ov. pl'opriedade, sujeitos -~ r~ 

gisto pelo n.0 t.• do a~tii~ ~3,.0. d~ ·Je(bypot~1ica,fio. de .Í .dejulha 
de t 863, sómente poderão ser oppostos a' ~e,rcei~-OS .s.<;lll , re~~Ú>~ 
durwe o pra..~ do cinco . a~oos.. ? co:ii.t'~ do, estq~éle.~f~ntp .de• 
niti•o das c()oservatorias cread11,s pela . dita lei. , , 

Art. !.º Fica re•ogada ~ legis.là~o~ e~ éi>nir.arip ... ' . · .. 
Mandâmos, etc. Dada no paçó, .aQs ~39..1'-e:~o·;~is6.i.~.EL .. 

1 . t ~ • • t . '. 1 • • 

1:\EI, com ruhr~ca e. guarda. .. . . . .. : ... ~ . 1: ~ • ._ . : ~ ! 

=~-
... ''.' . . ·:··1 ! 

" ~ 
. . . • • . .• .. _ ,, .1• , 1: ' i ·-· 

_ . D. LUIZ, por graça de Deus. Rei de .P-0r~~a.l _ ~ . 40~ . AW,~~~, . 
etc. Fazemos saber a todos os nossos subdifos que as côrte1 ~~a~ 
decretaram e nós q'!eremos a lei. seguinte: . 

Artigo t. Q O praso de um anoo, estabelecido no artigo 37. 0 da 
lei hypoJ.hecaria de t de julho de 186.3, será . conta~o, •,,Ç~D!~ªr' 
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t11bclecim~nt.o defin.ilivo. das con:sena~orias. cread1~ p~líli ref er-i~~ :l~j., 

.. -Art. ~. ° F~ca ~evogada. a legi$la~ão em <;<>o.t.ratio. . . . · 
· :U_~ndâmos, etc. Dada no pa~o, 11<is ~O d" i~hct ~- 186~::'.~~ 
~~' ~om J'm,>rica. e. gu$rd~. · .. 
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